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तयारी पोशाक, टेक्सटाइल र जुत्ा 
उधोगमा विधमान बाधयकारी श्रममा 
हुने जोखिमताको ्समबोधन 
तयारी पोशाक, कपडा र जुत्ा उधोगहरुं मा बाधयकारी 
श्रम र मानव बेचबबखनको बवषयलाई समबोधन गन्नको 
बनममत रोकथाम गनने कानून, नीबत र अभयास आदिमा 
िातृसुंस्ाहरू, अनतरा्नष्ट्रिय सुंघसुंस्ाहरू, श्रम बवभाग, 
कामिार र रोजगार सुंगठनहरू, उपभोक्ा 
सुंघसुंस्ाहरू, प्रचललत व्ापाररक घरानाहरू 
(ब्ाणडहरू), बहु-सरोकार सममत सुंघसुंस्ाहर, 
अबडटहरू र अनय नागररक पक्षहरूले उललेखनीय चासो 
िेखाएका छन्। नीबत बनमा्नणकता्नहरू र आपूतती चक्रका 
सरोकारवालाहरूमाझ केही असमझिारीहरू छन्। बत 
मधयेका नौ असमझिारीहरूलाई यहाँ सूलचकृत गररएको 
छ। यस पोलललस बब्फले काममा सवतनत्रता काय्नक्रमको 
अनुभवको आधारमा लसफाररस गररएको कानून, नीबत र 
अभयास र समबन्ीत तथयलाई समेटेको छ। यसका 
साथसाथै अनतरा्नष्ट्रिय श्रम सुंगठन (आईएलओ)को 
मानव बेचबबखन बवरद्दको कानून, नीबत र अभयास 
समबन्ी पोललसी बब्फको पबन अधययन गनु्नपननेछ। 

पोलिसी ब्रिफ
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मिथक १ वत्नमान बवश्वव्ापी आपूरतति चक्रमा तयारी पोशाक र टेकसटाइल क्षेत्रमा काय्नरत कामिारहरूको तलब आरथतिक 
रूपमा कम छ।

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

▶	तयारी पोशाक उधोगमा काय्नरत कामिारहरूलाई 
उलचत तलब दिइएको छ भन्े कुराको सुबनश्चितता 
गनने स्ोतहरूको अभाव छैन। केही कामिारहरूको 
काम गनने र बसने अवस्ाहरू अरू कुराहरूमा 
आधाररत हुनछन्। यसले उनीहरूले काम गनने 
बवबवध कानूनी र बजारका वातावरणलाई समेटेको 
हुनछ। घरबाट काम गनने कामिार, मेलशन 
सञचालक, भणडार व्वस्ापक, फेशन बडजाइनर, 
प्रमुख काय्नकारी बनिनेशक, बवज्ापनकता्न, 
शेयरहोल्डस्न - केहीका नाम ललइनुपिा्न - आदिका 
पाररश्रष्टमकका बीच स्ान बवशेषको आधारमा 
पररवत्नन र अनतर उललेखबनय रूपमा हुनछन्। 
अष्टधक पररश्रम गनु्नपनने शारीररक श्रमको प्राय:जसो 
कम पाररश्रष्टमक हुने र माकने टटतिग, बडजाइन, र 
आरथतिक लगानी जसता कामहरूको उच्च 
पाररश्रष्टमक हुनछ भन्े बुझाई अनुरूपकोे काम र 
पाररश्रष्टमकबीचको समबन् िेखखएको छ । तरपबन 
सुंसारभरी नै यसता क्षेत्रमा काय्नरत कामिारहरूले 
नयूनतम बनवा्नह जयाला पाउने उिाहरणहरू छन्। 
ब्ाणड, खररििार, कारखाना, ठेकेिार, कामिारका 
सुंगठन र बनयमनकता्नहरूले सुंयुक् रूपमा आपूतती 
चक्रश्भत्रका सबैले कममतमा पबन नयुनतम बनवा्नह 
जयाला कमाउन् भन्े कुराको सुबनश्चितता गनु्नपि्नछ। 
एकै पटकमा पाररश्रष्टमकलाई समायोजन गन्न सुंभव 
हुँिैन तरपबन यसलाई क्रष्टमक रूपमा बढाउन 
सबकनछ र सोही अनुरूप सरोकारवालाहरूले 
योजना बनाउन सकिछन्। जजबवकोपाज्नन गन्न 
सकने जयालाले बाधयकारी श्रम सँग जोबडएको 
जोखखमता घटाउन महतवपूण्न भूष्टमका खेलिछ।

▶	जजबवकापाज्नन गन्न ष्टमलने तलब भनिा घटीको 
पाररश्रष्टमक तोकने बवधाष्टयका, नीबत वा प्रबक्रयागत 
पहलहरू, (उिाहरणको लाबग, नयूनतम पाररश्रष्टमक 
तोकने र यस काय्नले प्रबत िरको बहसाबले गररने 
कामको कम पाररश्रष्टमक पबन तोकने गि्नछ), 
नीबतहरूले िैबनक जजवनको खच्नमा हुने वृदद्दको 
अनुपातमा पाररश्रष्टमकहरू सवत: वृदद्द गन्न असफल 
हुनछ।

▶	श्रम बवभागहरूद्ारा नयुनतम पाररश्रष्टमक समबन्ी 
कानूनको कमजोर काया्ननवयन हुनु। कपपोरेट खुद्ा 
खररिकता्नहरूले पबन कामिारहरूको 
जजबवकापाज्नन गन्न ष्टमलने नयूनतम पाररश्रष्टमक 
सुबनश्चित गनने समबन्मा लसष्टमत प्रबतबद्दता जाहेर 
गनने।

▶	ललतिग, जात, जाबत, उमेर, वण्न र उतपबतको 
आधारमा पाररश्रष्टमक र करारको प्रकृबत बनधा्नरण 
गनने नीबतहरूले बवभेिलाई प्रोतसाहन गि्नछन् र 
यसता नीबतले लसप, काय्न सम्ािन र अनुभवलाई 
वेवासता गनने गि्नछ।

▶	स्ायी कामिार, करारका कामिार, घरबाटै काम 
गनने कामिार र अरूबतरका कामिारहरूलाई काम 
लगाउँिा दिइने पाररश्रष्टमकहरूबीच हुने श्भन्तालाई 
सम्भव बनाउने नीबतहरू।

▶	सुंस्ाहरलाई आपूतती चक्रको सबैभनिा मालथललो 
तहमा हुने बवश्त्य लगानी र प्रबर््ननलाई उच्च 
महतव दिन प्रोतसाहन गनने नीबतहरू हुनछन् र यसता 
नीबतहरूले गिा्न श्रम उतपािनले मुलय चुकाउनुपनने 
हुनछ, वा अनतरा्नष्ट्रिय लगानी वृदद्द गन्न र बवश्वव्ापी 
प्रबतस्पधा्नलाई सुधानने उदे्दशयका साथ 
कामिारहरूको नयुनतम बनवा्नह जयाला सुबनश्चितता 
नगनने नीबतहरू हुनछन्।

▶	श्रम अष्टधकारको काया्ननवयनलाई अवमुलयन गनने र 
श्रष्टमकहरूको सुंगदठत हुन पाउने अष्टधकार र 
सुंयुक् सौिाबाजी गन्न पाउने अष्टधकारबाट वञञचत 
गनने नीबतहरू।

▶	अनतरा्नष्ट्रिय श्रम सुंगठन (आईएलओ)को सुंबवधान, 
अनतरा्नष्ट्रिय श्रम सुंगठन (आईएलओ)को 
बफलाडेललफया घोषणापत्र र अनतरा्नष्ट्रिय श्रम 
सुंगठनको नयाष्टयक बवश्वव्ापीकरणको लाबग 
सामाजजक नयाय समबन्ी घोषणापत्र, र नयूनतम 
पाररश्रष्टमक बनधा्नरण समबन्ी अनतरा्नष्ट्रिय श्रम 
सुंगठन (आईएलओ) महासमन् १३१ले बनिनेश 
गररए अनुरूप जजबवकापाज्नन गन्न सकने उलचत 
तलबको सुबनश्चितता र काया्ननवयन गराउने कडा 
श्रम समबन्ी सुशासन

▶	काय्नस्लमा अष्टधकार र आधारभूत लसद्दानतलाई 
सुबनश्चित गनने नीबतहरूको काया्ननवयन गनने। यसता 
नीबतहरू बवशेषत: समान पाररश्रष्टमक (अनतरा्नष्ट्रिय 
श्रम सुंगठनको महासमन् १०० र १११) अथवा 
समान कामका लाबग समान पाररश्रष्टमकसँग 
समबन्ीत हुनुपि्नछ।

▶	खररिकता्न, ब्ाणड, रोजगारिाता र 
अनुबुंधनकता्नहरूलाई आपूतती चक्र र तयस 
वररपररका सबैमा मया्निापूण्न कामको सुबनश्चितता 
गनने र उक् काय्नको लाबग जवाफिेही बनाउने 
(अनतरा्नष्ट्रिय श्रम सुंगठन २०१६ को आपूतती चक्रमा 
मया्निापूण्न काम समबन्ी सुंकलप, घरमै बसेर गनने 
काम समबन्ी अनतरा्नष्ट्रिय श्रम सुंगठनको महासमन् 
१७७)।

▶	पूव्नहाँलसल ज्ान र योगयताको मानयता साथै राम्ो 
तलव प्रापत गन्नसकने अवस्ासँग जोबड यसलाई 
नीबतहरद्ार सुबनश्चित गनु्न पनने ।

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312276:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312276:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312276:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312245:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312245: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:312322:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312322:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312322:NO
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मिथक २ श्रमको लचकताले तयारी पोशाक, कपडा र जुत्ा उद्ोगको उतपािनलशलतामा वृजर् पुया्नउछ साथै रोजगारी र 
मया्नदित कामको वातावरण सृजना गन्न मद्दत गि्नछ ।

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

▶	श्रमको लचकताले व्ापारका व्वस्ापकहरूलाई 
फाइिा हुनसकछ तर मया्नदित काय्न समबन्ी 
मापिणडहरू सबहतको थप वा धेरै कामहरूको 
लसज्नना गन्नको लाबग ती व्वस्ापकहरले आफनो 
नाफा वा अनय स्ोतहरलाई पुन: लगानी गछ्नन् भन्े 
कुराको कुनै पबन गयारेनटी हुँिैन। प्रचलनमा 
िेखखएको कुरा के हो भने प्रभावकारी सुरक्षण 
व्वस्ाको अभावमा छोटो अवष्टधको लाबग 
कामिारहरूलाई अनुबुंधनमा ललई काममा राखनको 
लाबग रोजगारिाताहरूलाई सजजलो हुनछ। यसले 
गिा्न रोजगारिाताहरूलाई कामिारहरूको लाबग 
सामाजजक सुरक्षा र अनय सुबवधाहरूको व्वस्ा 
गनु्नपनने लसद्दानतबाट मुक् हुन सजजलो हुनछ। 
कामिारहरूले कैयन वष्नसमम अनौपचाररक 
रोजगारको ञस्बतमा काम गनु्नपनने हुनछ। औधोबगक 
समबन्हरू बबग्रन सकछन् (उिाहरण, हडताल र 
बनि) र उतपािन ठपप हुने वा घट्न सकिछ। यसको 
बवपररत, श्रष्टमक सुरक्षण किमहरूले तयारी 
पोशाक उधोग बवसतार गन्न सकिछ (उिाहरण, 
२०१४-१५ मा जोड्ननमा सुंयुक् सौिाबाजी 
समझौता)। श्रममा लचकताका आउनासाथ 
बाधयकारी श्रममा हुने जोखखमता बढ्िछ।

▶	रोजगारिातालाई मया्नदित कामको सुबनश्चितता गनने 
जजममेवारीबाट मुक् हुनसकने बनाउने सह-
अनुबन्नका अभयास समबन्ी नीबतहरू। प्राय: 
जसो, यसता नीबतहरूले हर क्षण बिललरहने फेसन 
र मौसमी शैलीहरूका मागलाई पूतती गन्नको लाबग 
वा थप लचकता अपनाउनको लाबग बवश्त्य 
प्रोतसाहन ढाँचा (उिाहरणको लाबग, ऋण िर हेनने 
बनकायहरू) प्रयोग गन्नको लाबग श्रम सुरक्षण 
घटाउने जसता तक्न हरू दिने गछ्नन्। 

▶	श्रम करार समबन्ी नीबतहरूको बनण्नय गनने 
अष्टधकार रोजगारिातालाई सम्ूण्न रपमा दिने 
नीबतहर। यसको साथसाथै कमजोर श्रम बनररक्षण 
र अनुबन्नकता्नहरू, आफना कामिारबाहेक 
अरूलाई काम लगाउनु र घरमा बसेर काम गनने 
कामिारहरूको बवषयमा हुने अपारिरशतिताले यसता 
नीबतहरूलाई सहयोग गि्नछ। 

▶	कम पाररश्रष्टमक िर कायम गन्नको लाबग वैिेलशक 
कामिार वा लसकारूहरू जसता कामिारहरूलाई 
कम पाररश्रष्टमक र/अथवा कानूनी श्रम सुरक्षण 
प्रापत गरेका स्ायी कामिारहरूको सट्ा राखन 
सुंभव गराउने वा युलक्सुंगत हुने िशा्नउने नीबतहरू।

▶	राजयको पहलमा कामको लसज्नना गनने उतपािन-
बनमा्नण जसता क्षेत्रहरू समबन्ी दिघ्नकाललन 
औधोबगक बवकास नीबतहरू। बनयष्टमत घरेलु 
(आनतररक) मागमा आधाररत उतपािन हुँिाको 
ञस्बतमा बनया्नत उधधत उतपािनहरू दिघ्नकाललन 
हुनछन्।

▶	आपूतती चक्रको वररपरर वा तयसको बावजुिका 
उतपािन योजना बनाउन प्रोतसाहन दिने नीबतहरू। 
उिाहरणको लाबग, कामको उच्च चाप हुने 
कामलाई कुनै बनश्चित समयमा मात्र लसष्टमत नराखने 
र तयस कामलाई वष्नभररका समयमा नै गन्नसकने 
गरी काय्नयोजना बनाउने, र/वा आवशयकता 
अनुसार घरेलु (आनतररक) मागको लाबग कम 
कामको चाप हुने समयमा उतपािन गनने। 

▶	श्रम मापिणडहरसँगसँगै प्रभावकारी श्रम 
बनररक्षणहरूलाई बनयमनकारी कानूनले 
काय्नस्लको वातावरण सुधार गि्नछ र अनतत: 
यसले उतपािनलाई पबन सुधार गि्नछ। खुशी 
कामिारहरूले बढी उतपािन गि्नछन् (उिाहरण, 
अनयत्र पठाउन ष्टमलने वा छोटो र अबनयष्टमत करार 
अवष्टधका लाबग कामिार ललन पाउने कामहरूलाई 
लसष्टमत गनने कानून र बनयमनहरू)

मिथक ३ आपूतती चक्रमा बाधयकारी श्रम र बालश्रम नहोस् भन्े सुबनश्चितता गन्न असल अनुपालन र कपपोरेट सामाजजक 
िाष्टयतव पया्नपत छन्।

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

▶	अनुपालन र कपपोरेट सामाजजक िाष्टयतवको अभयास 
गननेहरूका लाबग ष्टय महतवपूण्न प्रबतबद्दता हुन्। 
तथापी, नैबतकता अभयास गननेहरूले प्रयोग गरेर 
छोडेको niche बजारलाई अनतरा्नष्ट्रिय र राष्ट्रिय 
बजारको प्रबतस्पधा्नमा प्रबतस्पधतीहरूले शोषण 
गि्नछन्। बजारमा काय्नरत कपपोरेट खुद्ा 
खररिकता्नहरू, आपूततीकता्न र अनय 
करारकता्नहरूले बजारलाई प्रोतसाहन गन्नको लाबग 
श्रम खच्न घटाउँछन्। सबैभनिा बढी अनुपालन गनने 
कारखानाहरूले पबन अनुबन्नको िोस्ो तह 
पलछका चरणहरूमा बाधयकारी श्रम भएको छैन 
भन्े सुबनश्चित गन्न सकिैनन् (उिाहरण, घरमा बसेर 
काम गनने कामका प्रकारहरू)। नीजज क्षेत्रलाई मात्र 
अनतरा्नष्ट्रिय श्रम मापिणडहरूको सममान गन्न 
लगाउनु भने सवाथ्न बाजझन जानछ। लसमा 
वाररपररका बनयमनकता्नहरू र सरकारी प्रशासनले 
श्रम अष्टधकारको बनयमन, अनुगमन र काया्ननवयन 
गराउने साव्नभौम अष्टधकार हुनछ र उनीहरूको यस 
भूष्टमकालाई बजारको चलन र अभयास अनुरूप 
बनयष्टमत रूपमा पुनरमूलयाकुं न गनने, बललयो बनाउने 
गनु्नपछ्न।

▶	आपूततीकता्न र अनुबन्नकता्नहरूलाई मया्नदित 
काय्नस्ल तथा िैबनक जजवनयापनका 
अवस्ाहरूको सुबनश्चितता गनु्नपनने 
जवाफिेबहताबाट बचन सुंभव बनाउने बनयमन र 
बनिनेलशकाहरू (उिाहरण रोजगारिाताहरूलाई 
काम सह-करारमा दिनसकने बनाउने र प्रमुख 
रोजगारिाताको रूपमा जवाफिेही हुनुनपनने र 
अनतत: सह-करार (अनुबन्नकता्नहरूले) पबन 
प्रमुख रोजगारिाताको जजममेवारीबाट छुटकारा 
पाउनसकने बनाउने)।

▶	कपपोरेट खुद्ा खररिकता्न, आपूततीकता्न, 
अनुबन्नकता्न वा सव:करार अबडटरहरूको 
बवश्वसबनयतामा मात्र भर पनने नीबतहरू (उिाहरण, 
सवप्रमाश्णकरण: पारिरशतिताका खुलासा र घोषणा, 
र आपूतती चक्रमा प्रभावकारी अनुगमन राहत due 
diligence का आधारमा हुने श्रम बनररक्षण)

▶	आधारभूत लसद्दानत र काय्नस्लमा अष्टधकारलाई 
प्रोतसाहन दिने कानून, नीबत र प्रशासबनक 
अभयासहरू।

▶	 प्रभावकारी श्रम बनररक्षण गराउन सकने नीबतहरू।
▶	औधोबगक अभयासहरूलाई सुधार गनने प्रभावकारी 

र चुसत बनररक्षण र सनतुलन बनाउन सकने र 
पबहचान गन्न सकने आपूतती चक्रका सबै 
(बनयमनकता्न, श्रम प्रशासन, कपपोरेट खुद्ा 
खररिकता्न, अनुबन्नकता्न, अबडटर, रोजगारिाता 
सुंघसुंस्ा, कामिार सुंगठनहरू, र वैिेलशक 
रोजगार समबन्ी सुंगठनहरूबीच सहकाय्न 
हुनुपि्नछ।

▶	आपूरतति चक्रभरी र रोजगारी अवस्ाको 
बत्रकोणातमक अवस्ामा रोजगारिाताको 
जजममेवारीलाई स्पष्ट रूपमा लचत्रण गनने कानून र 
नीबतहरू (घरमा बसेर काम गनने कामिारहरू 
समबन्ी अनतरा्नष्ट्रिय श्रम सुंगठन समबन्ी 
महासमन् नुं १७७, रोजगारी समबन् समबन्ीत 
अनतरा्नष्ट्रिय श्रम सुंगठनको लसफाररस नुं १९८ र 
कुनै हिसमम नीजज भना्न र रोजगार सँस्ाहरू 
समबन्ीत अनतरा्नष्ट्रिय श्रम सुंगठनको महासमन् नुं 
१८१)।
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मिथक ४ रोजगार अभयासहरू समबन्ी पारिशती किमहरले आपूरतति चक्रमा हुने बाधयकारी श्रम र बालश्रमका समसया 
हल गन्न सकिछ।

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

▶	पारिशतीताका किमहरू महतवपूण्न छन् र यसलाई 
अभयास गरररहेकाहरू सबै प्रशुंसायोगय छन्। तर 
यसता खुलासाहरू प्राय: गरेर सवेञछिक हुनछन् तर 
यसले सुबनश्चितताकासाथ आपूतती चक्रको घेरामा 
कसरी वसतुको उतपािन हुनछ भन्े पत्ा लगाउन 
सकिैन। लसमाश्भत्र र बाबहर काय्नरत करारवाला र 
स्ोतहरूको बवबवध र पररवत्ननशील हुने, र बतनका 
यसता रूपले गिा्न कुनै प्रकारको पालानाकारी 
बनयमनको अभावमा केही पारिरशतिताको प्रयासले 
पारिरशतिता अभयासरत ञस्बतको कुनै एक पक्षको 
बारेमा मात्र बताउँिछ। पारिरशतिताले due 
diligence हुनछ भन्े बताउँिैन र भन्े बबश्त्कै 
बाधयकारी श्रम वा बालश्रम हुँिैन भन्े हैन।

▶	पारिशती अभयासको काया्ननवयनको आधारमा मात्र 
रहेर बाधयताकारी श्रम समबन्ी रोजगारिाता वा 
अनुबन्नकता्नहरूले कुनै पबन जजममेवारी वहन गनु्न 
नपनने बनाउने कानूनी प्रावधान र प्रशासबनक 
अभयासहरू र भनाईहरू।

▶	वसतुको उतपािन कसरी हुनछ भन्े पत्ा लगाउन 
सकने सबै पाटाहरूलाई पबहलयाउन नसकने बनाउने 
नीबतहरू।

▶	श्रम कानून द्ारा अनुगमन नगररएको र धयान 
नदिइएको सवेञछिक पारिरशतिता र due 
diligence समबन्ी नीबतहरू। यी नीबतहरूको 
उलचत काया्ननवयन नभएको।

▶	मालथ उञललखखत बुँिाहरू सँगसँगै, आपूरतति चक्रमा 
पारिरशतिता लाई अबनवाय्न बनाउने र वसतुहरूको 
उतपािन कसले र कसरी गरररहेको छ भन्े बनकययौल 
गन्नसकने कानून, नीबत र प्रशासबनक अभयासहरू।

▶	टे्ड युबनयन र नागररक समाजका अनय 
सरोकारवालाहरूद्ारा आपूतती चक्रको खुलासा 
समबन्ी बनयष्टमत अनुगमन

मिथक ५ समबन्न हुन पाउने सवतनत्रता, सुंगदठत हुन पाउने र सामुबहक सौिाबाजी गन्न पाउने अष्टधकारले तयारी 
पोशाक, टेकसटाइल, र जुत्ा उधोगहरूको बवकासलाई अवमुलयन गि्नछ

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

▶	समबन्न र सुंगदठत हुन पाउने अष्टधकार तथा 
सामुबहक सौिाबाजी गन्न पाउने अष्टधकारलाई 
िबाइएको ठाउँहरूमा बाधयकारी श्रमको जोखखमता 
बढ्िछ, कामिार-रोजगारिाताबीचको समबन् 
बबग्रनछ, अप्रतयालशत, हहतिसातमक हुनछ र अनतत: यी 
सबले उतपािनलाई असर पाि्नछ। समबन्न तथा 
सुंगदठत हुन पाउने र साझा सौिाबाजी गन्न पाउने 
अष्टधकारले कामिारहरूलाई शलक् सनतुलन 
स्ाबपत गन्न सहयोग पुया्नउँिछ। यसरी स्ाबपत 
शलक् सनतुलनले मया्नदित कामको सुबनश्चितता गन्न 
र बललयो औधोबगक समबन्, र रोजगारिाता तथा 
कामिारबीच सुंवािको सहजजकरण गन्न महतवपूण्न 
भूष्टमका खेलिछ। कामिारहरू आफनो कामलाई 
बनरनतरता दिन इछुिक हुनछन्। कामिारहरूले 
कारखाना बनि गराउँिैनन्, बरू व्ापारमा नाफा 
कमाउनको लाबग बनररक्षण वा सुपररवेक्षण 
नगररएका सुंस्ागत काय्नहरूले गिा्न काय्नस्ल र 
िैबनक जजवनका अवस्ाहरूमा दुव््नवहार वा 
शोषण हुने ञस्बत आउँछ, र यसै कारण कारखाना 
बनि हुनछ। यसता पररञस्बतलाई प्रभावकारी श्रम 
सुशासनद्ारा समबोधन गन्न सबकनछ।

▶	सुंगदठत वा समबन्न हुन पाउने सवतनत्रताको 
अष्टधकार र सामूबहक सौिाबाजी गन्न पाउने 
अष्टधकारलाई उपभोग गन्नबाट रोकने नीबतहरू 
(उिाहरण, बवशेष गरी वैिेलशक रोजगारमा आएका 
आ/प्रवासी कामिारहरूलाई लश्क्षत गररएका 
नीबतहरू)

▶	अनतरा्नष्ट्रिय श्रम सुंगठनका आधारभूत 
अनुबन्नहरूले स्ाबपत गरेका समबन्न वा 
सुंगदठत हुन पाउने अष्टधकार र सामुबहक सौिाबाजी 
गन्न पाउने अष्टधकारको लसद्दानतहरू अनुसार आ/
प्रवासी कामिार तथा अनय कामिारहरूको उलचत 
प्रबतबनष्टधतव नगरेको र नभएको व्ापार, युबनयन 
(सुंगठन) वा सरकारहरूसँग आ/प्रवासी र अनय 
कामिारसँग समबन्ीत मुद्दाहरूको समबोधन बवशेष 
“कामिार सष्टमबतले” गनने

▶	आ/प्रवासी कामिारहरू समेत गरेर उधोगमा 
काय्नरत सबै प्रकारका कामिारहरूले समबन्न हुन 
पाउने सवतनत्रताको अष्टधकार, सुंगदठत वा सुंगठन 
गन्न पाउने अष्टधकार र सामुबहक सौिाबाजी गन्न 
पाउने अष्टधकारको उपभोग गन्न सहयोग गनने र 
सुबनश्चित गनने कानून, नीबत र अभयासहरू 
(समबन्न हुन पाउने सवतनत्रता र सुंगदठत हुन 
पाउने अष्टधकार समबन्ी अनतरा्नष्ट्रिय श्रम सुंगठन 
महासमन् ८७, सुंगदठत हुन पाउने अष्टधकार र 
सामुबहक सौिाबाजी गन्न पाउने अष्टधकार समबन्ी 
अनतरा्नष्ट्रिय श्रम सुंगठन महासमन् ९८)
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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 ६ नराम्ो भना्न अभयासको हल गिा्न बालश्रम र बाधयकारी श्रम समबन्ी समसयाहरू हल हुनछ।

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

▶	कामिार भना्न समबन्ी नराम्ो अभयासले 
रोजगारिाता, अनुबन्नकता्न वा श्रष्टमक 
भना्नकता्नहरूले जानाजान् वा अनजानमा 
कामिारहरूले असुरश्क्षत वा भयावह काम गनने 
वातावरण वा दुव््नवहारयुक् काय्नस्ल भनेर 
नसोचेका काम वा काय्नस्ानहरूमा बालबाललका 
वा अनय कामिारहरूलाई रोजगार दिनछन्। 
कामिार भना्न प्रबक्रयामा मानव बेचबबखन र 
बाधयकारी श्रमको जोखखमतालाई घटाउनु 
महतवपूण्न बवषय हो। तरपबन, कामिार भना्न 
प्रबक्रयाका गलत अभयासहरूको समबोधन गिदैमा 
कामिारहरूलाई काममा भना्न गरेपचिात हुने 
दुव््नवहारबाट बचाउन सहकतििैन (उिाहरण: 
प्रलशक्षणमा रहेका लसकारू कामिारहरू)। 
काय्नस्ल वा िैबनक जजवनका पररञस्बतहरूलाई 
सवत: सुधार गनने नीबतहरूको बवकास र काया्ननवयन 
गनु्न महतवपूण्न हुनछ, र यस पाटोलाई प्राय: मानव 
बेचबबखनका बवषयहरूमा गररने हसतक्षेपहरूले 
प्रभावकारी रूपमा समबोधन गरेको पाईनिैन।

▶	काम गनने र िैबनक जजवन जजउने अवस्ाहरूको 
समबोधन नगरी कामिार भना्न अभयाससँग 
समबमन्त अभयासहरूको समबोधन गनने मानव 
बेचबबखन बवरूद्दको कानून, नीबत वा अभयासहरू।

▶	बवस्ापन, कष्टमय आ/प्रवासन, हहतिसा वा द्निरत 
स्ानहरू वा कमजोर र सुंवेिनशील 
पररञस्तहरूमा रहेका व्लक्हरूलाई कामिारको 
रूपमा जानाजान भना्न गनु्न (कामिार र मया्नदित 
काय्नस्लको अपेक्षालाई घटाउनु वा लसष्टमत गनु्न

▶	कामिार भना्न प्रबक्रया र काय्नस्ल तथा िैबनक 
जजवन जजउने अवस्ा दुवै समयमा बाधयताकारी 
श्रम समबन्ी जोखखमलाई घटाउने कानून, नीबत र 
अभयासहरू (अनतरा्नष्ट्रिय श्रम सुंगठन महासमन् नुं 
१८१ (नीजज भना्न र रोजगार सुंस्ाहरूस 
बाधयकारी श्रम समबन्ी प्रोटोकल नुं २९)

▶	कामिारहरूलाई बवश्भन् तररकाबाट सशलक्करण 
गनने कामिार भना्न तथा रोजगारी समबन्ी 
अभयासहरू

मिथक ७ तयारी पोशाक, टेकसटाइल तथा जुत्ा उधोग समबन्ी कामहरूले मबहलालाई सशलक्करण गि्नछन्

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

▶	तयारी पोशाक उधोगले बढ्िो सुंखयामा एलशयाका 
मबहलाहरूलाई रोजगारी दिइरहेको छ यसले यी 
कामिार मबहला र उनका पररवारहरूको जजवनसतर 
सुधान्न सहयोग गरेको छ तर यी कामहरू श्रमको 
बहसाबले गाह्ो छन्, िैबनक काम गनु्नपनने समय 
लामा छन् मबहलाका पाररश्रष्टमक धेरै नै कम छन् र 
मया्नदित काम हुनसकने ञस्बत एकिमै कम छ।

▶	बपतृसत्ाले स्ाबपत गरेको लैंबगक आष्टधपतयका 
परम्रागत सवरूप अनुसार सुंयोजन गररएको काय्न 
समुह हुनछ जसमा पुरूषहरू राम्ो पाररश्रष्टमक 
पाउने सुपररवेक्षकारी काममा हुनछन् भने मबहलाहर 
मेलशन सञचालक हुनछन्। युवा मबहलाहरू वा कम 
उमेरका मबहलाहरूलाई सानैिेखी अरूको 
मातहतमा र आज्ाकारी भूष्टमकामा रहन 
लसकाइएको हुनाले उनीहरूलाई यसता काममा भना्न 
गररनछ र उनीहरूलाई नयूनतम खच्नमा अष्टधकतम 
समय काम गराउँिा पबन उनीहरूले सोही अनुरूप 
काम गन्न सकने क्षमता हुनछ, अथा्नत यी 
कामिारहरूलाई धेरै घनटा काममा लगाउन 
सबकनछ। क) बँधुवा श्रम (उिाहरणको लाबग 
सुमनगलली), ख) कामिारले हालसल गनु्नपनने उच्च 
सुंखयाको पूव्नबनधा्नरीत लक्यसँग जोबडएको मौखखक 
दुव््नवहार लगायत काय्नस्लमा हुने यौन उतपीडन र 
दुव््नवहार, ग) पेशागत सुरक्षा र सवास्यका 
बवषयहरू जसता पूरूषको तुलनामा मबहलाहरू 
बवरूद्द बदढ हुने गि्नछ।

▶	तयारी पोशाक र टेकसटाइल उतपािनमा लैंबगक 
सुंरचनालाई सुंस्ागत बनरनतरता दिने नीबतहरू र 
अभयासहरू जसले मबहलाहरूलाई राम्ा काम र 
पाररश्रष्टमक पाउन रोकछ, र प्रभावकारी रूपमा 
‘लशशाको छत’को लसज्नना गि्नछ। 

▶	बपतृसत्ाका मुलयमानयता, पूव्नअनुमाबनत सोच, र 
व्वहारहरूको फाइिा उठाउँिै कामिारहरूलाई 
कम पाररश्रष्टमक लसवकान्न र काय्नस्ानहरूमा 
अष्टधनस् बनाउने बनबत र अभयासहरू।

▶	सुतकेरी बबिा दिन रोकने र प्रभावकारी प्रजनन 
सवास्य सेवाको पहुँच रोकने कानून, नीबत र 
अभयासहरू, वा मबहला कामिारलाई भना्न गिा्न 
रोजगारिाताको खच्न बढाउने नीबतहरू (उिाहरण : 
रातको काय्न समयमा मबहलाले गनने कामलाई 
लसष्टमत गनने)

▶	मया्नदित काममा पहुँच बढाउने र लैंबगक 
सनतुलनलाई प्रोतसाहन गनने वा सम्भव बनाउने 
कानून, नीती र अभयासहरू। अनय कामहरूमा 
मबहला कामिारहरूको पहुँच बढाउन उनीहरूको 
लसप बवकासका सकरातमक किम। समान 
पाररश्रष्टमक समबन्ी महासमन् नुं १००, र बवभेि 
(रोजगार र व्वसाय) समबन्ी महासमन् नुं १११ 
हेनु्नहोस्। 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312245:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312245: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:312256:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312245:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312245: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:312256:NO
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मिथक ८ मबहला कामिारहरूको हहतिडडुललाई बनयनत्रण/लसष्टमत गराउँिा उनीहरूलाई दुव््नवहारबाट सुरश्क्षत राखन 
सबकनछ। रोकथाम गनने, बनयनत्रण गनने आ/प्रवासनका नीबतहरूले मानव बेचबबखनलाई घटाउन सकछ र यसले 
अबनयष्टमतताको समबोधन गि्नछ।

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

▶	कपडा तथा तयारी पोशाक उधोगमा प्रायस: िेखखने 
अभयास भनेको दुग्नम क्षेत्रका मबहलाहरूलाई 
रोजगारको लाबग कारखाना सञचालन गररने 
शहरमा लयाउने र तयही रोजगार दिने कारखाना वा 
कारखानाका काय्नशाला नजजक वा वरपर रहेका 
घर वा छात्रावासमा राखने व्वस्ा गररनछ। यस 
प्रकारको व्वस्ापनले यी मबहला कामिारहरूलाई 
लसष्टमत हहतिडडुल गन्न दिनछ। यसो गनु्नको तातपय्न यी 
मबहला कामिारहरूलाई असुरश्क्षत वातावरणमा 
हुने उततपडनबाट सुरश्क्षत राखनु हो भन्े स्पष्टष्टकरण 
दिइने गररनछ। कानून काया्ननवयन गननेहरूको काम 
भनेको हहतिडडुलको सवतनत्रता जसता सुंवैधाबनक र 
मानवअष्टधकारको उपभोग गन्न सहयोग गनु्न हो। 
हहतिडडुललाई लसष्टमत पानु्न वा रोकनु भनेको 
मबहलाहरू बवरद्द हुने सबै प्रकारका हहतिसाको 
(CEDAW) अनतय समबन्ी महासमन्को पबन 
उललुंघन गनु्न हो।

▶	हहतिडडुलमा बनयनत्रण (उिाहरण, प्रायोजन व्वस्ा) 
गन्नको लाबग राहिानी र अनय पररचयपत्र वा 
कागजातहरूलाई बनयनत्रणमा ललनु (उिाहरण, 
मतिान पररचयपत्र, १० कक्षाका प्रमाणपत्रहरू, 
आिी) छात्रावासश्भत्र र बाबहर हहतिडडुल गन्न पाउने 
सवतनत्रतालाई लसष्टमत गररदिने

▶	मबहलाको वैिेलशक रोजगार वा हहतिडडुललाई 
प्रबतबन् लगाउने (अनतरा्नष्ट्रिय श्रम सुंगठन पोलललस 
बब्फ: मबहलाको हहतिडडुल र घरेलु काम अधययन 
गनु्नहोला)

▶	ललतिग, उतपबत, जातजाती, धम्न, जात, आमिानी वा 
शैश्क्षक सतर, आदिका वाबजुि कामिारहरूले 
हहतिडडुल गन्न पाउने सवतनत्रता उपभोग समबन्ी 
सहयोगी कानून, नीबत, अभयास र काया्ननवयन। 
(वाधयकारी श्रम समवन्ी अनतरा्नष्ट्रिय श्रम सुंगठन 
महासमन् २९, प्रोटोकल २९ र भेिभाव समवन्ी 
मकासमन् १११) 

▶	यथाथ्नमा आधाररत जजवन उपयोगी लसप र 
सौिाबाजी समबन्ी काय्नक्रमहरू

▶	नयायमा पहुँच बढाउनको लाबग क्षमताको बवकास 
गनने

मिथक ९ कपडा तथा तयारी पोशाक उधोगमा व्वसाष्टयक सुरक्षा र सवास्य समबन्ी मुखय चुनौतीहरू आगलागी र 
पररसरमा हुने दुघ्नटनाहरू हुन्।

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

▶	आगलागी र पररसरमा हुने दुघ्नटनाहरू रोकनु 
महतवपूण्न काय्न हो र यसलाई सावाधानीकासाथ 
घटाउने काय्नहरू र सुरश्क्षत किमहरू ललनु 
आवशयक हुनछ। तथापी, कपडा तथा तयारी 
पोशाक उधोगमा काय्नरत कामिारहरूले सामना 
गनु्नपनने व्वसाष्टयक सुरक्षा र सवास्य समबन्ी 
दुघ्नटनाहरू ष्टय दुई मात्र हैनन् (उिाहरण, बवधुतीय 
झट्का, पोलेको र घोचेको घाउहरू, रसायनले 
गरेका दुघ्नटनाहरू, एलजती, उठ्ने-बसने गलत 
शारीररक तररकाले गिा्न घट्ने शारीररक-मानलसक 
समसयाहरू, बवलशष्टकृत सवास्य सेवाको अभावमा 
प्रजनन सवास्य समबन्ी समसया, कमसल पोषणले 
हुने जैबवक दुघ्नटनाहरू, र सुपररवेक्षकहरूद्ारा हुने 
दुव््नवहार र काय्नस्लको बनराश वातावरण आदिले 
हुने मानलसक समसयाहरू)। यी सबै समसया-
दुघ्नटनाहरू एक-अका्नसँग समबन्ीत छन् र यसले 
कामिारको व्लक्गत सवास्य र उतपािन दुवै लाई 
असर पाि्नछ।

▶	कामिारहरूको लाबग बवसतृत सवास्य उपचार 
सेवा-सुबवधा उपलब्ध नभएको क्षेत्रहरूसँग 
समबन्ीत कानून, नीबत र अभयासहरू

▶	रोजगारिाताको दृष्टष्टमा परेका कामिारहरू र 
रोजगार अनुबन्नको िोस्ो तहसममका 
कामिारहरूका मात्र व्वसाष्टयक सुरक्षा र सवास्य 
समबन्ी नीबत र अभयासहरू

▶	कामिारहरूको ललतिग, उतपश्त्, जाती, वा 
आ/प्रवासनको ञस्बत अनुसार व्वासाष्टयक सुरक्षा 
तथा सवास्य सेवाहरू दिने

▶	उनीहरूको पबहचानका वाबजुि कपडा तथा तयारी 
पोशाक उधोगमा काय्नरत सबै कामिारहरूलाई 
बवसतृत सवास्य सेवाहरू उपलब्ध हुने सुबनश्चितता 
गनने नीबतहरू। व्वसाष्टयक सुरक्षा र सवास्य 
समबन्ी अनतरा्नष्ट्रिय श्रम सुंगठन महासमन् नुं 
१५५, व्वसायीक सुरक्षा र सवास्य प्रवद्द्नन ढाँचा 
समबन्ी अनतरा्नष्ट्रिय श्रम सुंगठन महासमन् नुं 
१८७, सामाजजक सुरक्षा (नयुनतम मापिणड) 
समबन्ी अनतरा्नष्ट्रिय श्रम सुंगठन महासमन् नुं 
१०२, र सामाजजक सुरक्षा तहको अनतरा्नष्ट्रिय श्रम 
सुंगठन लसफाररस नुं २०२।

▶	बवशेष सष्टमबत र मानव सुंसाधन इकाईमा गररने 
लसफाररसको साथसाथै गुनासो-उजुरी सुन्े-सुनाउने 
प्रबक्रयाहरूले कामिारहरूले पाउनुपनने व्वसाष्टयक 
सुरक्षा र सवास्य सेवा सुबवधाहरूलाई पूण्न रूपमा 
प्रापत गन्न सहयोग गनु्नपि्नछ।

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

काममा स्वतन्त्रता (Work In Freedom) 

काममा सवतनत्रता एउटा एकीकृत बवकास सहयोग काय्नक्रम हो जसले 
गामनेनट र घरेलु श्रमकालाबग आ/प्रवासनमा जाने मबहलाहरूप्रबतको 
मानवबेचबवखन र बाधयकारी श्रमको जोखखम कम गनने लक्य राखेको 
छ। यो काय्नक्रमले भारत, नेपाल, बाुंगलािेश, जोड्नन र लेबाननमा 
आ/प्रवासन माग्नमा काम गछ्न। हसतक्षेपको किम, सवेञछिक 
आवागमन, मया्नदित काममा भेिभावरहीत बनयुक्ी र आ/प्रवासी 
कामिारको सुरक्षा र आतमसममान प्रबध्नन गननेमा केजनद्त छन्। यसलाई 
यूके एडले रकम प्रिान गि्नछ। 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312174:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312174:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3174672: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:312256:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312300:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312300:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312300:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312332:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312332:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312332:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312247:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312247:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312247:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3065524:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3065524:NO

