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प्रनक्कथर् 

हरेक दिन झणै्ड १ हजार ७ सय नेपाली रोजगारीका लादग दििेदिने गरेका छन् । त्यसरी दििेि जाने 

मधे्य अदिकााँि नू्यन िक्षता भएकाहरु हुन्छन् र पररिारको पालनपोषण गने उदे्धश्यले िैिेदिक 

रोजगारीमा जाने उनीहरुको गन्तव्य मुलुक खाडीका राष्ट्र हरु र मलेदसया हुने गरेको छ । तर त्यसरी 

जाने मधे्य ठूलो संख्याका श्रदमकले आफूलाई प्रस्थानपूिव बाचा गररएको रोजगारी र तलि सुदििा 

पाउाँिैनन् । रोजगारी गुमे्न िा भदिष्यमा पुन: िैिेदिक रोजगारमा जान नपाइने त्रासका कारण उनीहरुले 

त्यस्तो िोषणका दिरुद्दमा कुनै उजुरी भनें गिैनन् । नेपाली प्रिासी श्रदमकहरु िोषणमा परेको दिषय 

जगजाहेर भएपदन यसका दिरुद्धमा आिाज उठाउन पयावप्त प्रमाणको अभाि छ । यस सन्दभवमा 

अन्तरादष्ट्र य ट्र ेड यूदनयन महासंघ (आईट्ीयूसी) ले नेपाल ट्र ेड यूदनयन महासंघ (दजफन्ट) साँगको 

सहकायवमा िेभसाइट् माफव त नै नेपाली श्रदमकको िैिेदिक रोजगारको भनाव प्रकृया सम्वन्धि अनुभि 

संकलन गनव ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजरको दिकास गरेको हो । यो काममा अन्तरादष्ट्र य श्रम संगठनले 

सहयोग गरेको छ । यो अध्ययन ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजरमा नेपाली श्रदमकले आफूले सेिा दलएको 

मेनपािर कम्पनीहरुको सेिा मापन तथा गन्तव्य मुलुकको रोजगारी तथा रोजगारिातका सम्विमा 

गरेको अनुभिको सदमक्षामा आिाररत छ । हामी दिश्वास गिवछ ,ं िैिेदिक रोजगारलाई सुरदक्षत तथा 

मयावदित बनाउन गररने पहलपैरिीका लादग यो अध्ययन सहयोदग हुनेछ । यस अध्ययनबाट् ट्र ेड 

यूदनयनहरु, सरकार, रोजगारिाता, भनाव प्रकृयामा संलग्न हुने िैिेदिक रोजगार व्यिसायी, नागररक 

समाज लगायत लाभान्धित हुने अपेक्षा गिवछ  ं। यस अध्ययनको नेतृत्व गनुवहुने डा. जीिन बादनयााँप्रदत 

हामी आभार प्रकट् गिवछ  ं। यस अध्ययलाई ओजपूणव बनाउन मद्धत गनुवहुने अन्तरादष्ट्र य ट्र ेड यूदनयन 

महासंघ (आईट्ीयूसी) को मानि अदिकार तथा ट्र ेड यूदनयन अदिकार पररयोजनाकी पररयोजना 

अदिकृत ईरा रमाितीप्रदत हामी दििेष आभार प्रकट् गिवछ  ं। यसैगरी ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजरका नेपाल 

संयोजक सुदनल न्य पाने जसले सदमक्षा संकलन लगायतमा खेलेको नेतृत्विायी भूदमकाका लादग हादिवक 

िन्यिाि दिन चाहन्छ  ं। अन्त्यमा सदिक्षा भट्टराई तथा िेिेन्द्र तुम्सालाई यो अध्ययन प्रदतिेिन तयार पानव 

पुयावएको सहयोगका लादग िन्यिाि । यो अध्ययन प्रदतिेिन तयार पानव अन्तरादष्ट्र य ट्र ेड यूदनयन महासंघ 

(आईट्ीयूसी) ले आदथवक सहयोग उपलव्ि गराएकोमा कृतज्ञता प्रकट् गिवछ  ं । यसैगरी 

बहुसरोकारिालहरुबीचको छलफल आयोजना गनव तथा अध्ययन प्रदतिेिन सािवजदनक गनव पत्रकार 

सम्मेलन आयोजना गनव सहयोग गने एफइएस नेपाललाई पदन िन्यिाि दिन चाहन्छ  ं ।  यस 

अध्ययनलाई सम्भि बनाउन प्रत्यक्ष िा परोक्ष रुपमा सहयोग गने समू्पणव सहयोगी व्यन्धि, 

संघसंस्थाहरुलाई हादिवक आभार । 



6 
 

संमक्षप्त शव्दनवलीको व्यनख्यन 

दबएलए  बाईल्याट्रल लेिर एदिमेण्ट (न्धद्धपदक्षय श्रम सम्झ ता) 

सीओडी कन्टर ी अफ डेस्टीनेिन (गन्तव्य मुलुक) 

डोफे  दडपाट्वमेण्ट अफ फरेन ईम्लोयमेण्ट (िैिेदिक रोजगार दिभाग)   

दजसीसी गल्फ कोअदडवनेिन काउन्सील (खाडी मुलुक)  

दजदसएम ग्लोिल कम्याक्ट फर माइिेसन  

दजफएमडी ग्लोिल फोरम फर माईिेसन एण्ड दडभलपमेण्ट 

आइएलओ ईन्टरनेिनल लेिर अगवनाईजेिन (अन्तरादष्ट्र य श्रम संगठन)  

दजफन्ट  जेनरल फेडेरेिन अफ नेलीज ट्र ेड यूदनयन्स (नेपाल ट्र ेड यूदनयन महासंघ)  

एमआरए माईिेण्ट ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजर  

एनदपआर नेपाली रुपीज् (नेपाली रुपैंया)  

दपआरए प्राईभेट् ररकु्रट्मेण्ट एजेन्सीज (दनदज िैिेदिक रोजगार व्यिसायी संस्था) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

मवषय सूमच 

प्राक्कथन 

संदक्षप्त िव्िािलीको व्याख्या 

मुख्य सारााँि 

१. पररचय  

१.१ पद्धती  

२. अध्ययनको मुख्य प्राप्ती  

२.१ रोजगारीका बारेमा सुचनाको श्रोत  

२.२ भनाव िुल्क तथा िैिेदिक रोजगारका लादग अन्य खचवहरु  

२.३ प्रस्थान पूिवको अदभमुन्धखकरण तादलम  

२.४ रोजगार करार सम्झ ता 

२.४.१ रोजगार करार सम्झ ता र तलि 

२.४.२ रोजगार करार सम्झ ता र रोजगारी  

२.५ रोजगारिाताद्धारा राहिानी राखे्न (कव्जा)   

२.६ रोजगारी छोड्न तथा स्विेि फदकव न पाउने अिस्था  

२.७ ट्र ेड यूदनयन तथा श्रदमकका अन्य संगठनहरुमा पहुाँच  

२.८ िैिेदिक रोजगारमा पठाउने ईजाजत पत्र प्राप्त संस्था (मेनपािर कम्पनी) हरुको स्तर दनिावरण  

२.९ प्रिासी श्रदमकको गन्तव्य मुलुकमा रहाँिाको अनुभि  

३. दनश्कषव तथा दसकाई                                 

अनुसूदच १:  

ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजरको तथ्ााँक संकलन दिदि  

अनुसूची २:  

स्तर दनिावरणको अंकभार पद्धती  

 

 



8 
 

तनमलकन तथन मचत्रहरुको सूमच   

ताादलका १: सदमक्षकहरुले भुिानी गरेको भनाव िुल्क तथा अन्य खचवहरु   

तादलका २: रोजगार पूिवको अदभमुन्धखकरण तादलमका प्राप्त गरेका जानकारीहरु   

तादलका ३: रोजगार करार सम्झ तामा संलग्न जानकारीहरु          

तादलका ४: सुचनाको श्रोत तथा गन्तव्य मुलुकमा तलि     

तादलका ५: सुचनाको श्रोत तथा गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी      

 

दचत्र १: रोजगारीका बारेमा सुचनाको श्रोत (उत्तरिाता १५८०) ..................  

दचत्र २: रोजगारीका बारेमा सुचनाको श्रोत (दलङ्गका आिारमा)  ................. 

दचत्र ३: सदमक्षकहरु (उत्तरिाता ४९) द्धारा भुिानी गररएको भनाव िुल्क (नेरु) .... 

दचत्र ४: प्रस्थानपूिव रोजगार करार सम्झ ता प्राप्त गरेको (उत्तरिाता १५९३) .........  

दचत्र ५: प्रस्थानपूिव रोजगार करार सम्झ ता प्राप्त गरेको ( दलङ्गका आिारमा) ....... 

दचत्र ६: तलिमा ठदग ....................... 

दचत्र ७ : तलिमा ठदग ( दलङ्गका आिारमा) ..................... 

दचत्र ८: तलिमा ठदग (रोजगार करार सम्झ ता प्राप्त गरेको िा नगरेको आिारमा) ...... 

दचत्र ९: रोजगारीमा ठदग ................... 

दचत्र १०: तलिमा ठदग  

दचत्र ११: रोजगारीमा ठदग ((रोजगार करार सम्झ ता प्राप्त गरेको िा नगरेको आिारमा) ...... 

दचत्र १२: रोजगारिाताद्धारा राहिानी (पासपोट्व) कव्जा .......................... 

दचत्र १३: रोजगारी छोड्न तथा स्विेि फदकव न पाउने अिस्था ........................ 

दचत्र १४: रोजगारिाताद्धारा राहिानी कव्जा तथा रोजगारी छोड्न पाउने अिस्था ........  

दचत्र १५: ट्र ेड यूदनयन िा श्रदमक संगठनमा पहुाँच .................... 

दचत्र १६: मेनपािर कम्पनी तथा रोजगारिाता प्रदतको अनुभि ................. 

दचत्र १७: गन्तव्य मुलुकमा अनुभि .................... 

दचत्र १८: गन्तव्य मुलुकको अनुभि (तलि र रोजगारी प्राप्त गरेको िा नगरेको आिारमा) ..... 

दचत्र १९: सदमक्षकहरुले गरेको मेनपािर कम्पनीहरुको सेिा मापन (स्तरदनिावरण)       



9 
 

अध्ययर्को सनरनाँश  

िैिेदिक रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यन्धिहरु तथा गन्तव्य मुलुकका रोजगारिाताहरुबीच पुलको 

काम गने संस्थाहरु (बोलीचालीको भाषामा मेनपािर कम्पनी) को नेपालमा महत्वपूणव भूदमका रहेको छ 

। तर िैिेदिक रोजगारको खोदजमा रहेका व्यन्धिहरुले सेिा दलए िापत दत संस्थाहरुलाई िेरै रकम 

दतनुव परररहेको छ ।    

स्विेिमा आदथवक उपाजवनको अिसरको कदम तथा आदथवक ििािका कारण रोजगारीका लादग 

दििेदिनु नेपाली युिाको बाध्यता भएको छ । दिदभन्न अन्तरादष्ट्र य दनयम, व्यिस्था, दनदतका आिारमा 

िैिेदिक रोजगारलाई व्यिन्धस्थत, मयावदित र दनश्पक्ष िनाउने प्रयासका िािजूि िैिेदिक रोजगारमा 

जाने श्रदमकहरुको अदिकार हनन भइरहेको यथाथव हो ।    

िैिेदिक रोजगार बाध्यकारी भइरहेको अिस्थामा यसलाई व्यिन्धस्थत र मयावदित बनाउन राज्यले गरेका 

व्यिस्थाहरुको प्रभािकारी कायावियन र बदलयो दनयमन हुन नसक्दा िैिेदिक रोजगारमा पठाउने 

कदतपय संस्थाहरु, व्यन्धिहरु र मानि तस्करहरुले रोजगारीका लादग दििेि जाने योजनामा रहेका 

व्यन्धिहरुलाई ठग्ने, ढााँट््ने तथा िोषण गने गिवछन् । यो अध्ययन िैिेदिक रोजगार सम्वन्धि सेिा 

दलएका १ हजार ५ सय ९३ जना व्यन्धिहरुले ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजरलाई उपलव्ि गराएको सदमक्षामा 

आिाररत छ । यस अध्ययनमा प्राप्त मुख्य सारााँिहरु दनम्नानुसार रहेका छन:   

वैदेमशक रोजगनरमन एजेण्टको मुख्य भूममकन: नेपालबाट् िैिेदिक रोजगारमा जानेहरुलाई 

रोजगारीका लादग समिय गने काममा एजेण्टहरुको प्रमुख भूदमका रहेको छ । यस अध्ययनमा 

सहभादग मधे्य कररि ४० प्रदतित व्यन्धिले िैिेदिक रोजगारको अिसरका बारेमा एजेण्टबाट् जानकारी 

पाएका बताएका छन् । ३२ प्रदतित उत्तरिाताले आफूले रोजगारीको अिसरका बारेमा मेनपािर 

कम्पनीमाफव त जानकारी पाएको बताएका छन् ।   

वैदेमशक रोजगनरमन जनरे्हरु उच्च भर्ना शुल्क तथन अन्य खचाहरु व्यहोरु्ा बनध्य: यस अध्ययनले 

िैिेदिक रोजगारमा जानेहरुले १ लाख रुपैंयााँ (अमेररकी डलर ८५५) भन्दा बढी दतनुव परेको िेखाएको 

छ । िुई प्रदतित भन्दा थोरै व्यन्धिले मात्र आफूले िैिेदिक रोजगारको दिलदिलामा भनाव िुल्क तथा 

अन्य कुनै पदन खचवहरु दतनुव नपरेको बताएका छन् ।  

प्रस्थनर् पूवाको अमभमुखखकरण तनमलममन सहभनमगतन उले्लख्य: अध्ययनमा संलग्न १ हजार ५ सय 

९३ जना मधे्य झणै्ड ८० प्रदतित व्यन्धिले आफूले प्रस्थान पूिवको अदभमुन्धखकरण तादलम दलएका 

बताएका छन् । अदभमुन्धखकरण तादलममा संलग्न मधे्य ४८ ििमलि १ प्रदतितले आफ्नो अदिकार, 

उजुरी िा गुनासो भएमा सो िताव गने दिषय तथा गन्तव्य मुलुकमा उपयोगी सम्पकव  तथा सहयोदग 

दनकायका बारेमा जानकारी पाएको बताएका छन् ।      

रोजगनरी, तलव तथन सुमवधनमन ठमग: हरेक पााँचजना मधे्य चार जनाले आफूले रोजगार करार 

सम्झ ता प्राप्त गरेको बताएका छन् । करार सम्झ ता प्राप्त गरेका अदिकााँि (९५ प्रदतित) ले आफूले 

सो सम्झ तामा लेन्धखएको भाषा बुझेको बताएका छन् । कदतपय सहभादगले आफूलाई सम्झ तामा 

लेन्धखएको दिषयका बारेमा म न्धखक रुपमा जानकारी दिइएको जानकारी दिएका छन् । एकदतहाई 

उत्तरिाताले आफूलाई नेपालमा भदनए अनुसारको रोजगारी गन्तव्य मुलुकमा नदिइएको बताए । 
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यसैगरी आिा भन्दा बढीले आफूलाई प्रस्थान पूिव भदनए अनुसारको तलि गन्तव्य मुलुकमा रोजगारीका 

क्रममा आफूले नपाएको बताएका छन् ।    

श्रममकको रनहदनर्ी रोजगनरदनतनको कव्जनमन: आश्चयवजनक रुपमा, अध्ययनमा सहभादग मधे्य ९६ 

प्रदतित व्यन्धिले रोजगारीका क्रममा दििेिमा रहाँिा आफ्नो राहिानी (पासपोट्व) आफूले राख्न नपाएको 

बताएका छन् । 

संगमठत हुर् र स्वदेश फमका र्बनट् वमित: आप्रिासी श्रदमकका रुपमा दििेिमा कायवरत रहाँिा 

आफूहरु संगदठत हुन र स्विेि फदकव नबाट् िदित गररएको अध्ययनका सहभादगहरुले बताएका छन् । 

उत्तरिाता मधे्य ४ प्रदतित भन्दा कम व्यन्धिले मात्र ट्र ेड यूदनयनमा आफ्नो पहुाँच रहेको बताएका दथए । 

यसैगरी ८३ ििमलि ४ प्रदतितले आफूले चाहेर स्विेि फदकव न पाउने अदिकार नभएको बताए ।   

अमधकनाँश श्रममकले वैदेमशक रोजगनरीमन पठनउरे् संस्थन तथन रोजगनरदनतनलनई मर् परनउाँदैर्र्: 

अध्ययनमा सहभादग मधे्य ७८ प्रदतितले आफूलाई िैिेदिक रोजगारमा पठाउने संस्था (मेनपािर 

कम्पनी) लाई िुन्य िेन्धख ३ स्टारसम्मको स्तर दनिावरण (रेदट्ङ) गरेका छन् । उत्तरिाता मधे्य ७० 

प्रदतितले पुन: आफूले सोदह मेनपािर कम्पनीको सेिा नदलने बताएका छन् । यसैगरी केिल २६ 

ििमलि ४ प्रदतितले मात्र आफू यस अगाडी काम गरेको रोजगारिातासाँग नै पुन: काम गनव जाने रुदच 

िेखाएका छन् ।     

आगनमी मदर्मन गरु्ापरे् कनम : 

 िैिेदिक रोजगारसाँग सम्वन्धित दिद्यमान दनदत तथा श्रम सम्झ ताहरुको प्रभािकारी कायावियन 

गररनु पिवछ । भनाव िुल्क तथा सम्वद्द खचवहरु तथा रोजगार सम्झ ताका सम्विमा गररंिै 

आएको ठदगको अनुसिानका लादग नेपाल सरकारले प्रभािकारी रुपमा किम चाल्न 

आिश्यक छ । अनुगमनलाई प्रभािकारी बनाइनु पिवछ र त्यसका लादग आिश्यक पने आदथवक 

र मानदिय श्रोत सािनको व्यिस्था सरकारले गनव जरुरी छ । यसैगरी श्रदमकले कुनै िुल्क 

दतरेमा सो िुल्क कुन दिषवक अन्तगवत दलइएको हो भन्ने दिसृ्तत दििरण सदहतको रदसि/भपावई 

सम्वन्धित श्रदमकलाई दिनुपने व्यिस्था दमलाइनु आिश्यक छ । सरकारले दनिावरण गरेभन्दा 

िेरै रकम असुल्ने कायव नहोस् भनेर ट्र ेड यूदनयनहरुले मेनपािर कम्पनीहरुको दनगरानी गनव 

आिश्यक छ । 

 अध्ययनले िेखाए अनुसार, उले्लख्य मात्रामा श्रदमकले रोजगार करार सम्झ ता प्राप्त गिैनन् । 

जसले रोजगार करार सम्झ ता प्राप्त गिवछन्, त्यो पदन उनीहरुले बुझे्न भाषामा हुाँिैन िा सो 

सम्झ तामा लेन्धखएका दिषयिसु्त म न्धखक रुपमा जानकारी गराउने गररन्छ । तसथव िैिेदिक 

रोजगारमा जानेहरुलाई दलन्धखत रुपमा र नेपाली भाषामा रोजगार करार सम्झ ता उपलव्ि 

गराउने ग्यारेण्टी गररनु आिश्यक छ ।  

 यस अध्ययनले िेखाए अनुसार प्रिासी श्रदमकहरु तलि र रोजगारीमा ठदगमा परेका छन् । 

तसथव नेपाल सरकारले श्रदमकमादथ िोषण र ठदग हुन नदिन , रोजगार करार सम्झ ता 

बमोदजमको रोजगारी तथा तलि र अन्य सुदििा उपलव्ि गराउन नेपाली दनयोगहरुसाँगको 

समियमा गन्तव्य मुलुकहरुमा अनुगमन संयन्त्र बनाउन तथा त्यसको प्रभािकारी रुपमा 

पररचालन गनव जरुरी छ । ट्र ेड यूदनयनहरुले आफ्नो रादष्ट्र य तथा अन्तरादष्ट्र य सञ्जाल माफव त 
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अनुमगनलाई प्रभािकारी बनाउन मद्दत गनुव पिवछ । ट्र ेड यूदनयनहरुले सरकारी दनकाय तथा 

अन्य सरोकारिाला दनकायहरुसाँग सम्वाि माफव त िोषण र ठदग दनयन्त्रणका लादग भूदमका 

दनिावह गनव सक्दछन् ।  

 िैिेदिक रोजगार ऐन, २०६४ ले व्यिस्था गरेको प्रस्थान पूिवको अदभमुन्धखकरण तादलममा  

िैिेदिक रोजगारमा जान लागेकाहरुलाई सकृयतापूिवक सहभादग हुने िातािरण दनमावण गररनु 

पिवछ । सो तादलममा गन्तव्य मुलुकमा रहाँिा राहिानी (पासपोट्व) लगायतका व्यन्धिगत 

कागजातहरु आफैं ले राख्न पाउने अदिकार, दलन्धखत रोजगार करार सम्झ ताको एक प्रदत 

आफूले राख्नुको महत्व, ट्र ेड यूदनयनहरुमा पहुाँचको महत्व र रोजगारीसाँग सम्वन्धित दिषयमा 

कुनै समस्या आईपरेमा कहााँ सम्पकव  गने, कसरी उजुरी दिन सदकन्छ लगायतका आिश्यक 

जानकारी प्रिान गररनु पिवछ । यस्तो जानकारीहरु नेपाल सरकारले रेदडयो, टे्दलदभजन र 

सामादजक सञ्जालहरु जसै्त फेसबुक, युटु्यि, भाइिर लगायतबाट् पदन प्रिाह गनव सक्दछ । 

यससन्दभवमा ट्र ेड यूदनयनहरुले भनाव िुल्क, रोजगार करार सम्झ ता र यसको महत्व, उजुरी गने 

र क्षदतपूदतव प्राप्त गने दनकाय र उपायहरु लगायतका दिषयमा रादष्ट्र य, प्रिेिस्तररय तथा स्थानीय 

तहस्तरमा जनचेतनामूलक अदभयानहरु सिालन गनुव पिवछ । यूदनयनहरुले आफ्नो सञ्जाललाई 

रादष्ट्र य, प्रिेिस्तररय तथा स्थानीय तहमा पदन पररचालन गनुवका साथै गन्तव्य मुलुकहरुमा पदन 

पररचालन गनुव पिवछ ।   
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१. पररचय 

 

उच्च बेरोजगारीका कारण श्रदमक (प्रिासी श्रदमक समेत) आफ्नो घरबाट् रोजगारीको खोदजमा 

दनसे्ककाहरुले स्विेिमा होस् िा दििेिमा रोजगारी प्राप्त गनव बढी प्रदतस्पिाव गनुव पने हुन्छ र यो 

अिस्थामा उनीहरुलाई कानुनद्दारा राम्रोसाँग संरक्षण नगररएमा उनीहरुमादथ िोषण हुने बढी सम्भािना 

हुन्छ । संगदठत श्रमिन्धि कदहलै्य पदन िास हुाँिैन, तर जि सरकारले गलत अभ्यासलाई रोकै्दन र 

संघसंस्थाहरुलाई कानुन पालना गनव बाध्य बनाउाँिै िासताको अिस्था दसजवना हुन्छ ।   

 

रोजगारीको खोदज, गररदिको चक्रबाट् मुि हुने चाहना र पररिारको आिश्यकता पररपूदतवका लादग 

कुनै व्यन्धि अन्य स्थानमा जााँिा उनीहरु िोषण गने भनावकताव तथा रोजगारिाताको फन्दामा पनवसके्न 

सम्भािना हुन्छ । कदतपय समयमा र कदतपय कायवस्थलमा आिुृृदनक िासताकै अिस्था दिद्यमान 

रहेको घट्ना दिदभन्न समयमा श्रदमक र ट्र ेड यूदनयनहरुले सािवजदनक गिै आएका छन् । यदह सन्दभवमा 

पदहलो पट्कwww.recruitmentadvisor.org ले श्रदमकको पहुाँचमा सुचनाको िन्धि पुयावएको छ । 
 

श्रम िोषणको िातािरण बनाउने र बाध्यकारी श्रममा पाने कपट्पूणव तथा जालसाजीयुि भनाव 

प्रकृयालाई दनरुत्सादहत गने उदे्दश्यले www.recruitmentadvisor.org को सुरुिात गररएको हो । यस 

िेभसाइट्ले दनश्पक्ष भनाव प्रकृयाको िकालतलाई मद्दत गिवछ र मानि अदिकारको दिश्वव्यापी 

मान्यतालाई सम्मान गनव श्रदमक भनावकतावहरुलाई पे्रररत गिवछ ।       

 

ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजर दिदभन्न िेिका ट्र ेड यूदनयनहरुको सामुदहक प्रयासमा तयार पाररएको िेभसाइट् 

हो जसका लादग अन्तरादष्ट्र य श्रम संगठन (आईएलओ) को फेयर ररकु्रट्मेण्ट इदनदसएट्ीभको सहयोग 

रहेको छ । ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजरका हाल ७ िट्ा मुलुकहरु (नेपाल, दफदलदपन्स, ईण्डोदिया, श्रीलंका, 

केन्या, हङकङ र बहराइन) मा समिय समूहहरु रहेका छन् । अन्य संघसंस्थाहरुसाँगको समियसाँगै 

दत समूहहरुले जनचेतना जगाउने, उनीहरुको अदिकारका बारेमा जागरुक बनाउने र ILO General 

Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment अनुरुप भनाव प्रकृयालाई प्रिद््रिन गने 

काम गिवछन् । दत समूहहरुले प्रिासी श्रदमकहरुलाई उनीहरुको अनुभि ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजर माफव त 

साट््न र दसक्न पे्रररत पदन गने गिवछन् ।   

 

ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजर(www.recruitmentadvisor.org) माफव त प्रिासी श्रदमकले आफूले सेिा दलएको 

मेनपािर कम्पनीको सेिाको मापन (रेदट्ङ) गनव तथा आफ्नो अनुभि साट््न पाउाँिछन् । यसैगरी 

ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजरले अप्ठ्यारोमा परेका श्रदमकलाई मद्दतका लादग माइिेण्ट फोरम इन एदसया 

(एमएफए) साँगको साझेिारीमा काम गिै आएको छ जसका लादग ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजरको 

िेभसाइट्मा रान्धखएको दलंक माफव त कुनै पदन श्रदमकले आफू मादथ भएको िोषण िा गलत कायवको 

दिरुद्दमा उजुरी गनव सक्दछन् ।     

 

श्रदमकसाँग झुट्टा बाचाहरु गने, नभएको रोजगारी दिलाईदिने र नदिइने तलिको आश्वासन दिइने तथा 

भनाव प्रकृयामा िेरै रकम असुल्ने भनाव अभ्यास कपट्पूणव र िोषणपूणव हो । यस्तो भनावकतावको फन्दामा 

परेका श्रदमकले िैिेदिक रोजगार प्राप्त गनव ऋण दलएर रकम दतनुव पिवछ जसले गिाव दत श्रदमकहरु 

बषौंका लादग ऋणको िलिलमा फस्दछन् । पररिारको उज्वल भदिष्यको खोदजमा रहेका िेरै 

श्रदमकहरु उनीहरुको अदिकारका बारेमा जानकार हुाँिैनन् िा कुन भनावकतावले झुट्टा िाचाहरु 

गरररहेको र ठदगरहेको छ भन्ने थाहा पाउाँिैनन् । गलत भनाव अभ्यासलाई दनदमट्यान्न पानव र दनश्पक्ष 

भनावलाई प्रोत्सादहत गनव हामीलाई बदलयो कानुन र आइएलओको दनश्पक्ष भनाव सम्वन्धि सामान्य 

दसद्दान्त तथा कायवदिदि अनुसारको दनश्पक्ष भनाव सम्वन्धि ढााँचा आिश्यक पिवछ । 

http://www.recruitmentadvisor.org/
http://www.recruitmentadvisor.org/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/genericdocument/wcms_536263.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/genericdocument/wcms_536263.pdf
http://www.recruitmentadvisor.org/
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सािवजदनक र दनदज भनावकताव संस्थाहरुले सदह ढंगले काम गरेमा त्यसले िैिेदिक रोजगारलाई मयावदित 

बनाउाँछ, गन्तव्य मुलुकहरुमा पदन उपयुि श्रदमकहरु उपलव्ि गराउाँछ र श्रदमक पठाउने मुलुकलाई 

पदन उदचत सीप िक्षतासदहतका श्रदमक स्विेि फकेर िेिका लादग काम गने िातािरण दनमावण गनव 

मद्दत गिवछ ।   

     

पदछल्लो एक ििकमा दिश्वमा र नेपालमा पदन रोजगारीका लादग दििेदिने प्रिृदत्तमा दनकै्क दतव्रता 

आयो । िैिेदिक रोजगार नेपालमा जीदिकोपाजवनको एउट्ा माध्यम बनेको छ । पदछल्लो िुई ििकमा 

नेपालबाट् खाडीका मुलुकहरु र मलेदसयामा रोजगारीका लादग जानेहरुको संख्या दनकै्क ठूलो रह्यो । 

त्यसैले खाडीका मुलुकहरु र मलेदसया नेपाली श्रदमकका लादग मुख्य गन्तव्यहरु रहे ।1 गररिी, 

बेरोजगारी तथा आयआजवजको अन्य दिकल्पहरु.नहुाँिा तथा सामादजक असमानता र गन्तव्य 

मुलुकहरुमा बढी आम्दानीको सम्भािनाका कारण नेपालीहरु िैिेदिक रोजगारमा जाने गरेका छन् ।2 

िैिेदिक रोजगार दिभागको तथ्ााँक अनुसार िैिेदिक रोजगारीमा जान चाहनेहरुलाई जारी गररएका 

श्रम स्वीकृदतहरुले पदन यो कुरालाई स्पष्ट् पािवछ । सन् २००९/१० िेन्धख २०१८/१९ को बीचमा दिभागले 

रोजगारीका लादग दििेि जान ४० लाख भन्दा िेरै3 व्यन्धिका लादग श्रम स्वीकृदत जारी गरेको तथ्ााँकले 

िेखाएको छ ।4 फलस्वरुप, नेपालको रादष्ट्र य अथवतन्त्रमा िैिेदिक रोजगारमा गएकाहरुले कमाएर 

पठाउने रकम (दिपे्रषण) ले ठूलो भरथेग गरेको छ जहााँ रादष्ट्र य कुल गाहवस्थ उत्पािनको एक च थाई 

भन्दा बढी योगिान दिपे्रषणको रहेको छ ।5 

रोजगारीका लादग दििेि जानेहरुको संख्या बढ्नुको अथव िैिेदिक रोजगारको उद्यम फष्ट्ायो र यस 

सम्वन्धि काम गने दनदज संस्थाहरु पदन फष्ट्ाए । आदिकाररक तथ्ााँक अनुसार , नेपालबाट् िैिेदिक 

रोजगारमा जाने मधे्य बहुसंख्यक संस्थागत प्रकृया (मेनपािर कमपनी माफव त) बाट् िैिेदिक रोजगारमा 

जाने गरेका छन् । सन् २०१९/२० को तथ्ाङ्क अनुसार िैिेदिक रोजगार (नयााँ) मा गएका मधे्य ९० 

प्रदतित हाराहारी व्यन्धिहरु मेनपािर कम्पनी माफव त िैिेदिक रोजगारमा गएका दथए ।6 िैिेदिक 

रोजगारको प्रकृयामा रोजगारीको खोदजमा रहेका व्यन्धिहरुलाई दििेिन्धस्थत रोजगारिातासाँग सम्पकव  

स्थादपत गररदिन, उपलव्ि रोजगारी तथा तलि सुदििाका बारेमा जानकारी हादसल गनव र िैिेदिक 

रोजगारको प्रकृया सम्पन्न गनव मेनपािर कम्पनीहरुले मद्दत गिवछन् ।7 यद्यपी, दत संस्थाहरु नाफा 

आजवनका लादग खोदलएका हुन् र यस अगाडीको अनुभिले त्यस्ता संस्थाहरुको कृयाकलापलाई 
                                                                 
1 Ministry of Labour, Employment and Social Security, Nepal Labour Migration Report 2020  (Kathmandu: 

Ministry of Labour, Employment and Social Security, 2020). 
2 Amnesty International, False Promises: Exploitation and Forced Labour of Nepalese Migrant Workers 

(London: Amnesty International, 2011); IOM, Migration in Nepal: A Country Profile 2019 (Kathmandu: IOM, 

2019). 
3 ‘New entry’ labour permits include the number of labour permits issued through a recruiting agency, including 

at the individual level and as legalized entry. ‘Re-entry’ permits are issued to those migrant workers returning to 

the same job on a renewed contract; Ministry of Labour, Employment and Social Security, Nepal Labour 

Migration Report 2020 (Kathmandu: Ministry of Labour, Employment and Social Security, 2020). 
4 IOM, Migration in Nepal: A Country Profile 2019 (Kathmandu: IOM, 2019). 
5 Dilip Ratha, Eung Ju Kim, Sonia Plaza, and Ganesh Seshan, Migration and Development Brief 34: Resilience: 

COVID-19 Crisis through a Migration Lens (Washing, DC: KNOMAD-World Bank, 2021).  
6 Department of Foreign Employment, ‘Annual Labour Approval Record 2076-77’. 
7 Amnesty International, Turning People into Profits: Abusive Recruitment, Trafficking and Forced Labour of 

Nepali Migrant Workers (London: Amnesty International, 2017); Kern, Alice, and Ulrike Müller-Böker, ‘The 

Middle Space of Migration: A Case Study on Brokerage and Recruitment Agencies in Nepal,’ Geoforum 65 

(2015) 158–169. 
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प्रभािकारी अनुगमन नगररएको पाइन्छ । दििेषगरी, यस्ता संस्थाहरुले रोजगारीको खोदजमा 

रहेकाहरुसाँग िेरै रकम असुल्ने, उनीहरुलाई ऋण तथा िोषणको उच्च जोन्धखममा पाने र अदिकार 

हनन् भइ उनीहरुको िैिेदिक रोजगारको समि प्रकृयामा नै समस्यामा पाने गरेका छन् ।8 अन्तरादष्ट्र य 

श्रम संगठनले नेपाल सदहतका केदह मुलुकमा गरेको एक अध्ययनले, िैिेदिक रोजगारमा श्रदमक 

आपूदतवकतावहरुले रोजगारीको खोदजमा रहेकाहरुलाई रोजगारिाताहरुसाँग सम्पकव  गराइदिए िापत 

रकम असुल्ने, िैिेदिक रोजगारमा जााँिा लाग्ने यात्रा खचव व्यिस्थापन गने , श्रम स्वीकृदत दनकाल्ने, बीमा 

लगायतको खचव , तादलम, स्वास्थ्य पररक्षण लगायतको िुल्क उठाउने गिवछन् ।9 

रे्पनलमन मर्श्पक्ष भर्ना 

श्रम आप्रिासनको के्षत्रमा श्रदमकको दनश्पक्ष भनाव प्रकृया रादष्ट्र य, के्षत्रीय र अन्तरादष्ट्र य दिषय बनेको छ 

यद्यपी दनश्पक्ष भनावको कुनै दिश्वव्यापी तथा सिवस्वीकायव पररभाषा भनें तयार भएको छैन । 

आइएलओद्दारा प्रदतपादित दनश्पक्ष भनावको सामान्य दसद्दान्त तथा कायवदिदिले दनश्पक्ष भनावलाई 

प्रिद््रिन गने दिषयलाई समेटे्को छ । अन्य दसद्दान्तहरुका अलािा आइएलओको कायवदिदिले भनाव 

प्रकृयाले दिश्वव्यापी मानि अदिकारको दिषयलाई सम्मान गनुवपने , संरक्षण गनुवपने दिषयलाई जोड 

दिएको छ । त्यसले श्रदमकको संगदठत हुन पाउने अदिकारको सम्मान , सामुदहक स िािाजीको 

अदिकार, बाध्यकारी श्रम तथा बाल श्रमको अन्त्य र रोजगारीमा भेिभाि गनव नपाइने दिषयलाई 

समेटे्को छ ।10 यस कायवदिदिले भनाव प्रकृयामा लाग्ने िुल्क तथा यससाँग सम्वन्धि अन्य खचवहरु 

श्रदमकले व्यहोनुव नपने दिषयलाई स्पष्ट् पारेको छ । 

नेपालले मानिअदिकार सम्वन्धि िेरै अन्तरादष्ट्र य सन्धिहरु तथा आइएलओ महासन्धिहरु अनुमोिन 

गरेको छ ।11 यद्यपी, अझै पदन नेपालले आप्रिासी श्रदमक र दतनका पररिारको अदिकार संरक्षण गने 

महासन्धि १९० लगायतका िेरै महासन्धिहरु अनुमोिन गरेको छैन ।12 नेपाल ग्लोिल कम्याक्ट फर 

माइिेसन (दजदसएम) को पक्ष राष्ट्र  हो जुन सन् २०१८ मा लागु भएको हो । दजदसएमले पदन दनश्पक्ष भनाव 

प्रकृयालाई स्वीकार गरेको छ ।13  

                                                                 
8 Amnesty International, Turning People into Profits: Abusive Recruitment, Trafficking and Forced Labour of 

Nepali Migrant Workers (London: Amnesty International, 2017); MFAsia, MADE, Global Coalit ion on 

Migration and European Union, Ethical Recruitment: Open Working Group on Labour Migration & 

Recruitment Policy Brief #5 (n.a.);  https://madenetwork.org/sites/default/files/Ethical%20Recruitment%20-

%20Layout%20v.1.pdf.  
9 ILO, The Migrant Recruitment Industry: Profitability and unethical business practices in Nepal, Paraguay and 

Kenya (Geneva: ILO, 2017).  
10 ILO, General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment & Definition of Recruitment Fees 

and Related Costs (Geneva: ILO, 2019). 
11 FairSquare, The Five Corridors Project - Corridors 2 And 3: Nepal to Kuwait and Qatar: Fair Recruitment in 

Review (London: FairSquare, 2021).  
12 Such as, the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), the 

Migration for Employment Convention (revised), 1949 (No. 97), the Migrant Workers (Supplementary 

Provisions) Convention, 1975 (No. 143), the Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) and the 

Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189). 
13 United Nations , Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (New York: United Nations, 2018) . 

https://madenetwork.org/sites/default/files/Ethical%20Recruitment%20-%20Layout%20v.1.pdf
https://madenetwork.org/sites/default/files/Ethical%20Recruitment%20-%20Layout%20v.1.pdf
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हाल नेपालमा ८५४ िट्ा ईजाजत पत्र प्राप्त मेनपािर कम्पनीहरु छन् ।14 यस्ता मेनपािर कम्पनीहरु 

िैिेदिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा िैिेदिक रोजगार दनयमािली, २०६४ बमोदजम सिालन हुने गिवछन् 

। सो ऐन तथा दनयमािली अनुसार यस्ता मेनपािर कम्पनीहरु कम्पनी रदजष्ट्र ारको कायावलयमा िताव हुनु 

पिवछ र िैिेदिक रोजगार दिभागबाट् दतदनहरुले ईजाजत पत्र दलनु पिवछ ।15 ऐनले दिभागलाई मेनपािर 

कम्पनीहरुको अनुगमन गने दजम्मेिारी दिएको छ । यद्यपी, िैिेदिक रोजगार दिभाग मेनपािर 

कम्पनीहरुको अनुगमनमा अपेक्षा अनुसार प्रभािकारी भएको छैन ।16 िैिेदिक रोजगारलाई सुरदक्षत, 

मयावदित तथा व्यिस्थीत गनव नेपाल सरकारले िेरै दनदतहरु कायावियनमा ल्याएको छ । दत दनदत तथा 

कायवक्रमहरुले िैिेदिक रोजगारमा जानेहरुसाँग चको रकम असुल्ने दिषयलाई दनयन्त्रण गने उदे्दश्य 

राखेका छन् । उिाहरणका लादग नेपाल सरकारले सन् २०१५ मा दि दभसा, दि दट्कट्को प्राििान 

लागु गयो ।17सो दनदतले िैिेदिक रोजगारमा जानेहरुले दतिै आएको ठूलो रकमको िादयत्व श्रदमकको 

नभई रोजगारिाताको भएको दिषयलाई स्थादपत गने उदे्दश्य राखेको दथयो । यसका लादग खाडीका 

मुलुकहरु र मलेदसयामा रोजगारीका लादग जाने श्रदमकहरुको दभसा र हिाई दट्कट्को रकम 

रोजगारिाताले उपलव्ि गराउनु पने व्यिस्था गररयो ।18 सो दनदतमा यदि नेपालका मेनपािर 

कम्पनीहरुले रोजगारिाताबाट् प्रिद््रिन खचव नपाएको अिस्थामा श्रदमकसाँग बढीमा १० हजार 

रुपैंयासम्म मात्र दलन पाउने व्यिस्था गररयो ।19 िैिेदिक रोजगारमा जााँिा गनुवपने स्वास्थ्य पररक्षण, 

बीमा तथा प्रस्थान पूिवको अदभमुन्धखकरण तादलमको िुल्क भनें श्रदमक स्वयंले व्यहोनुवपने व्यिस्था सो 

दनदतले गरेको दथयो ।20 नेपाल सरकारले जोडवन, संयुि अरि ईदमरेट््स (युएई), म ररसस तथा 

मलेदसयासाँग श्रदमक भनावको िुल्क तथा अन्य खचवहरु रोजगारिाताको िादयत्व हुनेगरी श्रम सम्झ ता 

तथा श्रम समझिारीहरु पदन गरेको छ ।21  

दजदसएमले पदहचान गरे झैं, आप्रिासी श्रदमकहरुको अदिकार रक्षा तथा दनश्पक्ष भनावका लादग ट्र ेड 

यूदनयनहरुको भूदमका महत्वपूणव छ । आईएलओको दनश्पक्ष भनाव प्रकृया सम्वन्धि सामान्य दसद्दान्त तथा 

कायवदिदि दनश्पक्ष भनावको दिषयमा सिैभन्दा स्वीकायव प्राििान हो जसलाई संसारका दिदभन्न िेिका 

सरकार, ट्र ेड यूदनयनहरु तथा रोजगारिाताहरुका प्रदतदनदिहरुले छलफल गरर अनुमोिन गरेका हुन् । 

सो कायवदिदिका दिषयमा सन् २०१६ तथा २०१८ मा आईएलओले आयोजना गरेका दत्रपदक्षय 

                                                                 
14 The Himalayan Times, ‘Govt scraps licence of 303 manpower firms,’ The Himalayan Times, September 4, 

2019, https://thehimalayantimes.com/business/govt-scraps-licence-of-303-manpower-firms/ 
15 Government of Nepal, Foreign Employment Act, 2007  (Kathmandu: GoN, 2007), Article 10, Chapter 3. 

Available online at: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=78258.  
16 Amnesty International, Turning People into Profits: Abusive Recruitment, Trafficking and Forced Labour of 

Nepali Migrant Workers (London: Amnesty International, 2017). 
17 Bandita Sijapati, Mohd Ayub and Himalaya Kharel, ‘Making Migration Free: An analysis of Nepal’s ‘free -

visa, free-ticket’ scheme’, in S. Irudaya Rajan (ed), South Asia Migration Report 2017: Recruitment, 

Remittances and Reintegration  (Oxon and New York: Routledge, 2017). 
18 Amnesty International, Turning People into Profits. 
19 Additionally, the ceiling cost for migration has been placed at NPR 10,000 for Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, 

Bahrain, Oman, Brunei, Sweden and Malta, NPR 50,000 for Singapore, Panama, USD 970 for South Korea, 

NPR 80,000 for Russia, NPR 80,400 for Poland and NPR 65,000 for Portugal; Ministry of Labour, Employment 

and Social Security, Nepal Labour Migration Report 2020 (Kathmandu: MoLESS, 2020), 60. 
20 Ibid. 
21 Most recently, Nepal has signed Bilateral Labour Agreements (BLAs) with the UAE, Mauritius and Malaysia 

in 2019 and with Jordan in 2017. The BLAs stipulates that employer have to pay for the recruitment related cost 

and fees including recruitment agency fees, airfares and insurance, visa and medical fees; ‘Bilateral 

Arrangements’, CESLAM, https://www.ceslam.org/governance/bilateral-arrangements.   

https://thehimalayantimes.com/business/govt-scraps-licence-of-303-manpower-firms/
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छलफलहरुमा नेपाल ट्र ेड यूदनयन महासंघ (दजफन्ट) ले दिज्ञका रुपमा महत्वपूणव भूदमका दनिावह गरेको 

दथयो । यसैगरी अन्तरादष्ट्र य ट्र ेड यूदनयन महासंघ (आईट्ीयूसी) तथा यसका सिस्य यूदनयनहरुले दनश्पक्ष 

भनाव प्रकृयालाई प्रिद््रिन गनव ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजर सदहत दिदभन्न माध्यमहरुबाट् श्रदमकहरुलाई 

सुसूदचत गने र श्रदमकको श्रोत मुलुक र गन्तव्य मुलुकमा कृयादिल यूदनयनहरुबाट् प्राप्त गनवसके्न 

सुदििाहरुका दिषयमा जानकारी गराउाँिै आएका छन् । नेपाल र जोडवनबीच भएको श्रम सम्झ ताको 

प्रभािकारी कायावियनका लादग दजफन्ट पदन संलग्न रहेको दथयो । यसैगरी हङकङ , िदक्षण कोररया, 

मलेदसया, बहराइन, कुिेत, कतार, लेिनन, जोडवन र भारतमा दजफन्ट सहयोग समूहहरुले स्थानीय ट्र ेड 

यूदनयनहरुसाँग सहकायव गरी नेपाली आप्रिासी श्रदमकको हकअदिकार रक्षाका लादग काम गिै आएका 

छन् । थपमा दजफन्टले िेभसाइट्मा आिाररत रहेर श्रदमकको आिाजलाई तथ्ाङ्कमा संकलन गरी 

प्रमाण जुट्ाउने उदे्दश्यले ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजरमा सहकायव गिै आएको छ । यसले मेनपािर 

कम्पनीहरु, रोजगारिाताहरु तथा भनाव प्रकृयामा संलग्न हुने सिै पक्षलाई खिरिारी गने र श्रदमकको 

अदिकार संरक्षण गने काम गिवछ । 

सरकार र ट्र ेड यूदनयनहरुका अलािा सामादजक संघसंस्थाहरुले पदन िैिेदिक रोजगारमा जाने 

श्रदमकहरुको अदिकार रक्षाका लादग िकालत गिै आएका छन् । आईएलओले पत्रकारहरुका लादग 

टु्लदकट् पदन तयार पारेको छ जसले दनश्पक्ष भनाव र मानि तस्करीका दिषयमा ररपोदट्वङ गिाव सहयोग 

पुग्दछ र दनश्पक्ष भनाव प्रकृयालाई प्रिद््रिन गनव गद्दत गिवछ ।22 

तर न्धद्धपदक्षय श्रम सम्झ ता तथा समझिारीहरु, नेपाल सरकारले गरेको दनदतगत व्यिस्थाहरुका िािजूि 

रोजगारीका लादग जाने श्रदमकहरुले िेरै रकम दतनुव परररहेको यथाथव हो । यस अगाडीका केदह 

अध्ययनहरुले श्रदमकहरुले खाडीका मुलुकहरु र मलेदसयामा रोजगारीका लादग जााँिा तोदकएको भन्दा 

१० गुणासम्म िेरै रकम दतनुव परेको िेन्धखएको छ ।23 मेनपािर कम्पनीहरुले रोजगारीका लादग दििेि 

जाने नेपालीसाँग भारी रकम असुदलरहेको तर उनीहरुलाई सरकारले तोकेको रकम बरािरको मात्र 

रदसि/भरपाई मात्र दिने गरेका छन् ।24 

दनश्पक्ष भनावलाई सुदनदश्चत गनुव कोदभड १९ को समस्याका बीचमा अझ महत्वपूणव छ ।25 यो समयमा 

नेपालका अदिकााँि मेनपािर कम्पनीहरुले दििेिबाट् श्रदमकको थोरै माग आएको अनुभि गरेका छन् 

।26 यसैगरी दिदभन्न मुलुकहरुले कोदभड १९ साँग सम्वन्धित सुरक्षाका उपायहरु िेरै अिलम्वन गरेका 

कारण यसले भनाव खचवमा िृदद्द हुन्छ । रोजगारीका अििरहरु खुन्धम्चएपदछ यसले उपलव्ि रोजगारीका 

लादग प्रदतस्पिाव बढाउाँछ । यदि कानुनहरुले तथा श्रदमकको अदिकारका लादग कायवरत संघसंस्थाहरुले 

                                                                 
22 ILO, Toolkit for Journalists. Reporting on Forced Labour and Fair Recruitment (Geneva: ILO, 2019).  
23 International Labour Organisation, Promoting Informed Policy Dialogue on Migration, Remittance and 

Development in Nepal (Kathmandu: ILO, 2016).  
24 MADE Network, Stand Firm with Nepal: Zero Fees as a First Step towards Migrant Worker Empowerment. 

Open Working Group on Labour Migration & Recruitment, Policy Brief #6 (Geneva: MADE Network, 2016).  
25 ILO, Rapid assessment of the Impact of COVID-19 on Private Recruitment Agencies in Nepal (Geneva: ILO, 

2021). 
26 ILO, Rapid assessment of the Impact of COVID-19 on Private Recruitment Agencies in Nepal (Geneva: ILO, 

2021). 
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सजग भएर यो समयमा काम नगरेमा नेपाली श्रदमक िोषणमा पनवसके्न सम्भािनालाई नकानव सदकन्न 

।27  

दनश्पक्ष भनाव प्रकृया अिलम्वन गिाव, िैिेदिक रोजगारमा जाने श्रदमकहरुलाई उनीहरुले गनुवपने काम, 

प्राप्त गने तलि, सुदििा, कायवसमय, कायवस्थलका बारेमा जानकारी दिंिा त्यसले श्रदमक र रोजगारिाता 

िुिैलाई लाभ प्राप्त हुने गरेको नेपालको अनुभिले िेखाएको छ ।28 सन् २०१८ मा अन्तरादष्ट्र य ट्र ेड 

यूदनयन महासंघ (आईट्ीयूसी) तथा अन्तरादष्ट्र य श्रम संगठन (आईएलओ) ले िैिेदिक रोजगारमा जाने 

श्रदमकहरुको अदिकार सुदनदश्चत गनव र बाध्यकारी श्रमको जोन्धखमलाई नू्यदनकरण गने उदे्दश्यले 

ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजरको सुरुिात गरे । झट्ट हेिाव ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजर एउट्ा िेभसाइट् िेन्धखन्छ तर 

यसको उदे्दश्य भनेंको प्रदिदिमा आिाररत रहेर आप्रिासी श्रदमकको अदिकारको िकालत गनुव र 

श्रदमकलाई संगदठत गनुव हो । नेपालमा यो पररयोजनालाई नेपाल ट्र ेड यूदनयन महासंघले नेतृत्व प्रिान 

गिै आएको छ । ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजरले दनम्नानुसारको काम गिवछ, 

– दनश्पक्ष भनाव प्रकृयाका दिषयमा ताजा सुचना/जानकारी तथा स्विेि र गन्तव्य मुलुकमा 

उपलव्ि सहयोगी दनकायहरुका बारेमा जानकारी प्रिान गने , 

– आप्रिासी श्रदमकहरुलाई उनीहरुको अनुभि बााँड्ने र आफूले सेिा दलएको मेनपािर 

कम्पनीको सेिाको स्तर दनिावरण गने अिसर उपलव्ि गराउने,  

– िोषण तथा अन्य गलत भनाव अभ्यासका दिरुद्दमा उजुरी गने माध्यम तयार पाने र दिश्वसदनय 

तथ्ाङ्क संकलन गने   

यो अध्ययन नेपाली श्रदमकको भनाव प्रकृया तथा आप्रिासी श्रदमकका रुपमा उनीहरुले प्राप्त गरेको 

आिारभूत अदिकारका दिषयमा केन्द्रीत छ । यस अध्ययले नेपाली श्रदमकले िैिेदिक रोजगारको 

भनाव प्रकृया, गन्तव्य मुलुकमा रहाँिाको अिस्था लगायतका दिषयमा स्पष्ट् पाने प्रयास गरेको छ । 

यस ररपोट्वले दनम्न उदे्दश्यहरु दलएको छ, 

– िैिेदिक रोजगारमा गएकाहरुले उनीहरुले सेिा दलएको मेनपािर कम्पनी तथा 

रोजगारिाताको दिषयमा कस्तो अनुभि गरेका छन् भन्ने जानकारी हादसल गनुव ,  

– िैिेदिक रोजगारको अनुभि हादसल गरेका व्यन्धिहरुले भनाव तथा यससाँग सम्वन्धित अन्य के 

कस्ता िुल्कहरु दतरेका छन् तथा खचवहरु गरेका छन् भन्ने जानकारी हादसल गनुव ,  

– आप्रिासी श्रदमकले गन्तव्य मुलुकमा प्राप्त गरेको ज्याला, रोजगारीको अिस्था, ट्र ेड यूदनयनहरु 

तथा अन्य संगठनहरुमा प्राप्त गरेको पहुाँच लगायतको दिषयमा दिशे्लषण गनुव ।  

१.१ मवमध 

पूवाकनयाको सममक्षन:   

यस अध्ययनका ि रान िैिेदिक रोजगार तथा नेपालका मेनपािर कम्पनीहरुको दिषयमा लेन्धखएका 

सामिीहरुको अध्ययन गररएको छ । यसैगरी आईओएमद्दारा सिादलत ईन्टरनेिलन ररकु्रट्मेण्ट 

                                                                 
27 ILO, Ensuring Fair Recruitment During the COVID-19 Pandemic (Geneva: ILO, 2020). 
28 ILO, The Benefits of Fair Recruitment – Result of the Impact Study on the Nepal-Jordan Corridor (Geneva: 

ILO, 2019). 
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ईन्धन्टदिट्ी दसस्टम (आईररस) तथा आईएलओद्दारा प्रदतपादित दनश्पक्ष भनाव प्रकृयाका सामान्य दसद्दान्त 

तथा कायवदिदिहरु पदन अध्ययन गररएको छ । 

सवेक्षण प्रकृयन:  

यो अध्ययन १ हजार ५ सय ९३ नेपाली श्रदमकले गरेको सदमक्षामा आिाररत छ । ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजर 

िेभसाइट् माफव त दत श्रदमकहरुको सदमक्षा संकलन गररएको हो । सो सदमक्षामा मेनपािर 

कम्पनीहरुको सेिा मापन (स्तर दनिावरण), िैिेदिक रोजगारको सुचनाको श्रोत, प्रस्थान पूिवको 

अदभमुन्धखकरण तादलम, सम्झ ता पत्र तथा भनाव िुल्कका बारेमा जानकारी समेदट्एको छ ।  

ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजर माफव त सो सदमक्षा गनेहरु िैिेदिक रोजगारको अनुभि बोकेका व्यन्धिहरु 

रहेका छन् जसले आफ्नो अनुभि अरु श्रदमकलाई बााँड्न चाहेका दथए । यसमा दनम्नानुसारका 

श्रदमकहरु सहभादग दथए, 

क) जसले मेनपािर कम्पनीको सेिा दलइसकेका छन् तर हाल पदन स्विेिमा नै छन्, िैिेदिक 

रोजगारमा गइसकेका छैनन । 

ख) जो हाल िैिेदिक रोजगारको क्रममा गन्तव्य मुलुकमा छन्  

ग) िैिेदिक रोजगारबाट् फदकव सकेकाहरु 

यस अध्ययनमा समेदट्एका सदमक्षाहरु ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजरमा पदहलो बषव अनलाइन तथा अफलाइन 

माध्यमबाट् संकलन भएका हुन् । सदमक्षा गनेहरु मधे्य अदिकााँि व्यन्धि िैिेदिक रोजगारबाट् 

फकेकाहरु रहेका छन् । यसरी संकलन भएका सदमक्षा मधे्य कदतपय सदमक्षाहरु दजफन्टले नेपाल तथा 

गन्तव्य मुलुकहरु (कुिेत, कतार, युएई र मलेदसया) मा कायवरत श्रदमकहरुसाँग दजफन्ट सहयोग 

समूहको माध्यमबाट् पदन संकलन गरेको हो । यसैगरी दजफन्टले नयााँ प्रदिदिका दिषयमा दिदभन्न 

दजल्लाहरुमा जनचेतनामूलक कायवक्रमहरु आयोजना गरेको दथयो । यसैगरी दजफन्टले आफ्ना 

सिस्यहरुलाई पदन ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजरका दिषयमा जानकारी दिने काम गरेको छ । ररकु्रट्मेण्ट 

एडभाइजरका दिषयमा िेरै व्यन्धिका बीचमा जानकारी पुयावउन दजफन्टले फेसबुक माफव त प्रचार 

अदभयानहरु पदन सिालन गरेको छ । यसैगरी नेपाल सरकारले समय समयमा गने दनदतगत पररितवन 

िा नयााँ कानुनी व्यिस्थाका दिषयमा पदन यस महासंघले ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजर िेभसाइट्मा 

अद्यािदिक गने गरेको छ ।  

मेर्पनवर कम्पर्ीको सेवन मनपर् (स्तर मर्धनारण) कन लनमग अंकभनर प्रणनली   

मेनपािर कम्पनीहरुको सेिा मापन(स्तर दनिावरण) सो मेनपािर कम्पनीबाट् सेिा दलएका श्रदमकहरुले 

सदमक्षाका लादग सोदिएका प्रश्नहरुमा दिएको उत्तरको योगफलका आिाररत छ ।  दत प्रश्नहरु 

अन्तरादष्ट्र य श्रम संगठनद्दारा प्रदतपादित न्यायोदचत भनाव प्रकृयाका मापिण्डहरुमा आिाररत छन् ।  

सदमक्षा गने श्रदमकहरुले दिएका उत्तरहरुको योगफलका आिारमा सम्वन्धित मेनपािर कम्पनीको 

स्तरदनिावरण स्वचादलत रुपमा हुने व्यिस्था गररएको दथयो (यससम्विमा थप जानकारीका लादग 

अनुसूदच २ हेनुवहोस्) ।  
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चुर्ौमतहरु   

तथ्ाङ्क संकलनमा अिलम्वन गररएको दिदि र पुरक प्रश्नहरुको अभािका कारण यस अध्ययनमा केदह 

दसदमतता रहेको छ । पदहलो, यस अध्ययनमा िैिेदिक रोजगारीमा जाने आिश्यक प्रकृया पुरा गरेका 

तर स्विेिमा नै रहेकाहरु, रोजगारीका क्रममा हाल गन्तव्य मुलुकमा कायवरतहरु र रोजगारी पश्चात 

स्विेि फकेकाहरु गरी तीन प्रकृदतका श्रदमकहरुले आफूले सेिा दलएको मेनपािर कम्पनीको सेिा 

मूल्याङ्कन तथा आफ्नो िैिेदिक रोजगार अनुभि बााँडेका छन् । तर तथ्ाङ्क संकलन गिाव सदमक्षा गने 

मधे्य को व्यन्धि रोजगारीको कुन अिस्थाका हुन् भन्ने छुट्याइएको छैन । तसथव कुन अिस्थाका 

श्रदमकको िैिेदिक रोजगार अनुभि कस्तो छ भन्ने छुटै्ट तथ्ाङ्क प्रसु्तत गनव सदकएको छैन । िोश्रो, दलङ्ग 

र उमेरका आिारमा पदन सिै श्रदमकको दििरण उपलव्ि नभएका कारण दत आिारहरुमा पदन 

सदमक्षाहरुलाई दिशे्लषण गनव सम्भि भएको छैन जसका कारण कुन उमेर समूहका तथा कुन दलङ्गका 

श्रदमकले कुन गन्तव्य मुलुकको रोजगारीलाई रोजे्न गरेका छन् र उनीहरुको रोजगार अनुभि के छ भन्ने 

दिशे्लषण गनव सम्भि भएको छैन । यसैगरी कुन गन्तव्य मुलुकमा कायवरत श्रदमकले कुन सदमक्षा गरेका 

हुन् भन्ने जानकारीको अभािमा दत मुलुकले अिलम्वन गरेको कानुन, दनदत तथा श्रदमकको संरक्षणका 

लादग अगाडी साररएका कायवक्रम प्रभािकारी भए/नभएको अध्ययन गनव सम्भि हुन सकेको छैन । 

यसैगरी यस अध्ययनमा सोदिएका प्रश्नािलीले श्रदमकले रोजगार करार सम्झ ता प्राप्त गरे/नगरेको 

सुचना संकलन गरेपदन सो सम्झ ता दलन्धखत रुपमा प्रिान गररएको दथयो िा म न्धखक रुपमा जानकारी 

दिइएको दथयो, नेपाली भाषामा दथयो िा अन्य भाषामा दथयो भन्ने सुचना उपलव्ि छैन । यसैगरी गन्तव्य 

मुलुकमा कायवरत रहाँिा ट्र ेड यूदनयनहरुको सिस्य हुने बारेमा श्रदमक स्वयं सचेत दथएनन् िा 

रोजगारिाताले त्यसमा रोक लगाएका दथए भन्ने बारेमा पदन प्रश्नले स्पष्ट् बनाएको छैन । प्रश्नािलीमा 

एउट्ा मुख्य प्रश्न, श्रदमकले रोजगारीका लादग कदत रकम दतरेका दथए र सो िापत कदत रकम भुिानी 

गरेको उले्लख भएको रदसि प्राप्त गरेका दथए भन्ने जानकारी पदन समािेि छैन । तर कदतपय 

उत्तरिाताहरुले भने भनाव िुल्कका दिषयमा दट्प्पणी लेखे्न बक्समा आफूले दतरेको रकमका बारेमा 

उले्लख गरेका छन् ।  

२. मुख्य मर्श्कषा 

२.१ रोजगनरीकन बनरेमन सुचर्न   

गन्तव्य मुलुकमा उपलव्ि रोजगारीको बारेमा श्रदमकले सम्वन्धित दनकायबाट् सोझै जानकारी पाउन 

नसकु्नको अथव अन्य व्यन्धिहरु(सादथ र आफन्त)साँग िा एजेण्ट र मेनपािर कम्पनीहरुसाँग नै 

रोजगारीका बारेमा प्रारन्धम्भक जानकारीका लादग भर पनुव पने बाध्यता हुन्छ ।  उपलव्ि रोजगारीका 

बारेमा जानकारी दिने र िैिेदिक रोजगारमा जान चाहनेहरुलाई सो प्रकृयामा समिय गने काममा 

अन पचाररक रुपमा एजेण्टको काम गनेहरुको भूदमका नै महत्वपूणव रहेको दिदभन्न अध्ययनहरुले 

िेखाएका छन् ।  यस अगाडी गररएका अध्ययनहरुले पदन दििेिमा उपलव्ि हुने रोजगारीका बारेमा 

रोजगारीको योजनामा रहेकाहरुले मेनपािर कम्पनी र एजेण्टहरु माफव त नै थाहा पाएको िेखाएका छन् 

। मेनपािर कम्पनीहरु दििेषगरी काठमाड  ंर केदह अन्य ठूला िहरहरुमा रहेका छन् जसका कारण 

िैिेदिक रोजगारमा जान चाहनेहरुले रोजगारीको जानकारी हादसल गनव र प्रकृया अगाडी बढाउन िेरै 

तहका एजेण्टहरु, सादथ िा आफन्तहरुमा भर पनुव परेको छ । मेनपािर कम्पनीहरु पदन िैिेदिक 
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रोजगारमा जाने व्यन्धिहरुसम्म पुग्न दतनै एजेण्टहरुको भर पने गरेका छन् । यस अध्ययनले पदन यो 

कुरालाई स्पष्ट् गरेको छ । उिाहरणका रुपमा ३८.५ प्रदतित व्यन्धिहरुले रोजगारीका बारेमा 

एजेण्टबाट् जानकारी पाएको बताएका छन् (दचत्र १) । तर यसरी एजेण्टको रुपमा गैरकानुनी रुपमा 

काम गनेहरुले अन पचाररक रुपमा काम गिवछन् जो कुनै दनकायमा िताव हुाँिैनन् । िैिेदिक रोजगार 

ऐन, २०६४ मा केदह नेपाल ऐन संिोिन, २०७५ माफव त गररएको संिोिनले एजेण्ट सम्वन्धि व्यिस्था 

खारेज गरेको छ । तसथव ऐन संिोिन माफव त त्यस्ता व्यन्धिहरुको सेिा दलन मेनपािर कम्पनीहरुलाई 

बने्दज लगाइएको छ ।  यसका िािजूि िैिेदिक रोजगारमा जानेहरुसम्मको पहुाँचका लादग मेनपािर 

कम्पनीहरु दतनै अन पचाररक एजेण्टहरुमा दनभवर हुने गिवछन् जसले नेपालको कुना–कुनासम्मका 

व्यन्धिलाई मेनपािर कम्पनीसाँग जोड्ने काम गिै आएका छन् । तर सरकारको कमजोर अनुगमन 

प्रणालीका कारण यसरी अन पचाररक रुपमा काम गनेहरुको काममा पारििीता र जिाफिेदहता नहुने 

गरेको िेन्धखएको छ । 

मचत्र १: रोजगनरीकन बनरेमन सुचर्नको श्रोत (कुल उत्तरदनतन संख्यन १५८०) 

   

अदिकााँि पुरुषले दििेिको रोजगारीको बारेमा एजेण्टबाट् जानकारी पाएको बताएका छन् । तर यस 

दिपररत अदिकााँि मदहलाले रोजगारीका बारेमा मेनपािर कम्पनीबाट् जानकारी पाएको िेन्धखएको छ 

(दचत्र २) । 

यसैगरी पुरुष श्रदमकको तुलनामा मदहलाका लादग िैिेदिक रोजगारका बारेमा जानकारी उपलव्ि 

गराउनेमा सादथ पदन महत्वपूणव िेन्धखएका छन् । तर उत्तरिाताहरु मधे्य मदहलाको संख्या नू्यन रहेका 

कारण यो तथ्ाङ्कको प्रयोग गिाव यसतफव  पदन दििेष ध्यान दिन आिश्यक छ ।   

 

 

 

एजेण्ट , ३८.५

मेनपािर कम्पनी , 

३१.६

आफन्त , १०.८

सादथ , 

८.५

सामादजक

सञ्जाल , १.३

उत्तर नदिइएको

, ०.८

अन्य , ०.६

टे्दलदभजन , ०.५
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मचत्र २: मवदेशमन उपलव्ध रोजगनरीकन बनरेमन सुचर्नको श्रोत (मलङ्गकन आधनरमन) 

 

 

२.२ वैदेमशक रोजगनरको भर्ना शुल्क तथन सम्वखित अन्य खचाहरु 

नेपाल सरकारले केदह मुलुकहरुमा रोजगारीका लादग नेपाली श्रदमक पठाउन िुन्य लागतको दनदत 

अपनाएको छ । कदतपय मुलुकमा रोजगारीका लादग जाने नेपाली श्रदमकसाँग बढीमा रु १० हजार दलन 

पाउने दनदत अिलम्वन गरेको छ ।29 यसैगरी कदतपय अन्तरादष्ट्र य मिहरु जसै्त ग्लोिल कम्याक्ट फर 

माइिेसन (दजदसएम)30 लगायतमा दनश्पक्ष भनाव प्रकृयालाई अिलम्वन गने प्रदतिद्धता जनाएको छ भनें 

श्रदमकको भनाव िुल्क तथा अन्य खचवहरु रोजगारिाताले नै व्यहोने दिषय समेटे्र कदतपय मुलुकसाँग 

श्रम सम्झ ता तथा श्रम समझिारीहरु गरेको छ ।31 यसैगरी आईएलओको दनश्पक्ष भनाव सम्वन्धि 

सामान्य दसद्दान्त तथा कायवदिदि32 ले पदन श्रदमकसाँग भनाव िुल्क तथा यससाँग सम्वन्धित अन्य कुनै पदन 

                                                                 
29 Ministry of Labour, Employment and Social Security, Nepal Labour Migration Report 2020  (Kathmandu: 

MoLESS, 2020), 60; Bandita Sijapati, Mohd Ayub and Himalaya Kharel. Making Migration Free: An analysis 

of Nepal’s ‘free-visa, free-ticket’ scheme, In South Asia Migration Report 2017: Recruitment, Remittances and 

Reintegration, edited By S. Irudaya Rajan. Routledge India 
30UN. Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195.   
31 Ministry of Labour, Employment and Social Security, Nepal Labour Migration Report 2020  (Kathmandu: 

MoLESS, 2020). 
32 ILO. General principles and operational guidelines for fair recruitment and Definition of recruitment fees and 
related costs. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
migrant/documents/publication/wcms_536755.pdf.  

एजेण्ट , 

४६.४

आफन्त , 

१५.३

सादथ , 

११.३

मेनपािर

कम्पनी ,

१२.६

पदत्रका

, ७.८

रेदडयो , 

४.१

टे्दलदभजन

, ०.८

उत्तर

नदिइएको

, ०.८

अन्य , ०.६

सामादजक

सञ्जाल ,

०.२

पुरुष (उत्तरदनतन संख्यन ८३४)

मेनपािर

कम्पनी , 

३२.३

सादथ, २९

पदत्रका ,

१२.९

एजेण्ट, ६.५

अन्य, ६.५

सामादजक

सञ्जाल , 

३.२

रेदडयो, ३.२
टे्दलदभजन, 

३.२

आफन्त, 

३.२

ममहलन (उत्तरदनतन संख्यन ३१)

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_536755.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_536755.pdf
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खचवहरु असुल्न नपाइने सुदनदश्चत गरेको छ । तर यसका िािजूि नेपाली श्रदमकहरु िैिेदिक 

रोजगारीमा जान मेनपािर कम्पनीहरुलाई सरकारले तोकेको भन्दा बढी रकम दतनव बाध्य छन् ।33 

यस अध्ययनले पदन अदिकााँि व्यन्धिहरु (९८.५ प्रदतित) व्यन्धिले िैिेदिक रोजगारका लादग भनाव 

िुल्क तथा सम्वन्धित अन्य खचवहरु दतनुवपरेको िेखाएको छ । यसमा महत्वपूणव कुरा ठूलो संख्याका 

श्रदमक (९७.४ प्रदतित) ले मेनपािर कम्पनीलाई सेिा िुल्क दतनुवपरेको िेन्धखएको छ । यसैगरी सदमक्षा 

गनेहरुले आफूले रोजगारीका लादग स्वास्थ्य पररक्षण, बीमा तथा प्रस्थानपूिवको अदभमुन्धखकरण 

तादलमको िुल्क दतरेको बताएका छन् । केदह श्रदमकले आफूले दििेष सीप तादलम र तादलमको 

प्रमादणकरणका लादग पैसा दतरेको बताएका छन् । 

तनमलकन १: वैदेमशक रोजगनरमन जनाँदन श्रममकले मतरेको भर्ना शुल्क तथन सम्वखित अन्य खचाहरु 

 प्रमतशत 

के तपाईले कुनै िुल्क दतनुवभयो ? १.४ 

भनाव िुल्क ९७.४ 

स्वास्थ्य पररक्षण िुल्क ९७.४ 

बीमा िुल्क ५९.८ 

अदभमुन्धखकरण तादलम िुल्क ८४.९ 

तादलम सामिीको िुल्क ३१.७ 

प्रिासदनक िुल्क ५९.९ 

यातायात तथा आिासको खचव ६५.५ 

सीप प्रमादणकरण िुल्क ३९.२ 

दििेष तादलमको िुल्क १.६ 

अन्य ३.६ 

जम्मा ५४२.६ (कुल उत्तरिाता १५९३) 

 

िैिेदिक रोजगारमा जाने श्रदमकसाँग तोदकए भन्दा बढी रकम दलन कानुन तथा दिदभन्न दनदतहरुले 

बने्दज लगाएको भएपदन यस अध्ययनमा संलग्न उत्तरिाताहरुले भनें िेरै रकम दतनुव परररहेको बताएका 

छन् (दचत्र २) । आिा भन्दा बढी उत्तरिाताहरुले आफूसाँग १ लाख भन्दा बढी रकम भनाव िुल्कका 

रुपमा असुदलएको जानकारी दिएका छन् । सरिरमा एउट्ा श्रदमकले भनाव िुल्कका रुपमा १ लाख २८ 

                                                                 
33 UNODC, The Role of Recruitment Fees and Abusive and Fraudulent Practices of Recruitment Agencies in 

Trafficking in Persons (Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2015); Amnesty International, 

Turning People into Profits. 
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हजार ३ सय ४७ रुपैंया भुिानी गरेको यस अध्ययनले िेखाएको छ । नू्यनतम रकम दतनेले रु. ५० 

हजार दतरेका छन् भनें बढीमा २ लाख २५ हजारसम्म भुिानी गरेको िेन्धखएको छ । यस अध्ययनले 

पदन यसभन्दा अगाडी गररएका अध्ययनको झैं नदतजा िेखाएको छ । अन्तरादष्ट्र य श्रम संगठन 

(आईएलओ) को ररपोट्व अनुसार नेपाली श्रदमकले मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकहरु मलेदसया तथा खाडीका 

मुलुकहरुमा रोजगारीका लादग जान १ लाख भन्दा बढी रकम दतनुव परेको छ ।34 यस अध्ययनमा कुन 

मुलुकमा जानेले कुन दिषवक अन्तगवतको िुल्क दतनुव परेको दथयो भन्ने जानकारी भनें उपलव्ि गराउाँिैन 

। यस सन्दभवमा केदह गन्तव्य मुलुकहरुमा रोजगारीमा जान नेपाल सरकारले ५० हजार भन्दा बढीसम्म 

रकम दलन पाउने व्यिस्था यस अगाडी गरेको दिषयलाई ध्यानमा राख्नु आिश्यक छ ।35     

मेनपािर कम्पनीहरुले िैिेदिक रोजगारमा जानेहरुसाँग िेरै रकम असुलेपदन उनीहरुलाई नेपाल 

सरकारले तोके अनुसारको मात्र रदसि दिने गिवछन् । एकजना उत्तरिाताले भनेका छन्,  

मैले १ लाख ५० हजार दतनुवपयो । तर मलाई केिल १० हजार रुपैंयाको मात्र रदसि दिइयो । मलाई 

आफूले १० हजार भन्दा िेरै रकम दतरेको भनेमा दिमानस्थलबाट् फदकव नु पिवछ भदनयो । मलाई 

रोजगारीका लादग दििेि जानु दथयो, त्यसैले गएाँ  ।  

ठदगमा परेपदन िेरै प्रिासी श्रदमकहरु आफू ठदगमा परेको दिषयमा भनें खासै आिाज उठाउन 

चाहाँिैनन् ।  

मचत्र ३: सममक्षन गरे् श्रममकहरुले भुक्तनर्ी गरेको भर्ना शुल्क (कुल उत्तरदनतन ४९ जर्न) 

 

यो अिस्थाले भनाव प्रकृयामा गररनुपने दनगरानीको अभािलाई स्पष्ट् पािवछ र िैिेदिक रोजगारमा जाने 

श्रदमकसाँग अिैिादनक रुपमा असुदलने िेरै िुल्कले उनीहरुलाई िोषणको जोन्धखममा पाने र अनैदतक 

भनाव प्रकृयाको दिकार बनाउने सम्भािनालाई िेखाउाँछ । यसले आप्रिासी श्रदमक र दतनको 

                                                                 
34 International Labour Organisation, Promoting Informed Policy Dialogue on Migration, Remittance and 

Development in Nepal (Kathmandu: ILO, 2016).  
35 Ministry of Labour, Employment and Social Security, Nepal Labour Migration Report 2020  (Kathmandu: 

MoLESS, 2020), 60. 

रु १ लाख १ िेन्धख १

लाख ५०

हजारसम्म, ५३.१

रु ७० हजार १ िेन्धख

१ लाखसम्म , १४.३

रु ५० हजार िेन्धख

७० हजारसम्म , 

१२.२
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१२.२
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८.२
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पररिारलाई िैिेदिक रोजगारका कारण आइपने ऋण तथा िोषणको िुष्चक्रमा पािवछ ।36 यद्यपी केदह 

व्यन्धिले िैिेदिक रोजगारमा जानका लादग लाग्ने खचव आफ्नो घर, जग्गा िा गरगहना जस्ता कुरा दिदक्र 

गरेर जुट्ाएपदन िैिेदिक रोजगारमा जाने िेरैजसो व्यन्धिहरु भनाव िुल्क तथा अन्य खचवहरुका लादग 

ऋण दलन बाध्य हुन्छन् जसका कारण उनीहरु ऋणमा डुव्न पुग्दछन् ।37 यसरी ऋण दलनेहरुले मधे्य 

कदतपयले अन पचाररक श्रोत जसै्त साहुमहाजन र सादथ/नातागोताबाट् ऋण दलन्छन् जसको व्याज 

चको हुने गिवछ भनें कदतपयले बैंक र दिदत्तय संस्थाजस्ता औपचाररक माध्यमबाट् दलने गिवछन् ।38 

यसैगरी कदतपयले गन्तव्य मुलुकमा गएर रोजगारी सुरु गरेपदछ आफ्नो मादसक पाररश्रदमकबाट् रकम 

कट्टा हुनेगरी पदन भनाव िुल्क िापतको रकम दतने गररएको पाइन्छ ।39 भनाव िुल्क तथा अन्य खचवहरु 

दतनुवपरेपदन उनीहरुले आफूलाई रोजगारीबाट् दनकादलदिने त्रास तथा रोजगारिाता र श्रदमक भनावकताव 

(मेनपािर कम्पनी)साँग सम्वि दिदिने भयका कारण यसका दिरुद्दमा उजुरी गनव सकै्दनन् ।40 भनाव 

प्रकृयामा हुने ठूलो खचवले उनीहरुलाई स्विेिमा आदथवक िोषणमा मात्र पािैन , गन्तव्य मुलुकमा 

पुगेपदछ बाध्यकारी श्रममा पने जोन्धखमलाई पदन बढाउाँछ । थपमा ऋणको बोझले आप्रिासी श्रदमक र 

दतनको पररिारलाई सामादजक, भािनात्मक र मनोिैज्ञादनक प्रभाि पदन पािवछ ।41  

२.३ प्रस्थनर् पूवाको अमभमुखखकरण तनमलम   

िैिेदिक रोजगारमा जानु पूिव प्रिान गररने सुचना जानकारी तथा प्रस्थान पूिवको अदभमुन्धखकरण 

तादलमले श्रदमकलाई आइपनव सके्न जोन्धखम कम हुने र उनीहरुले िैिेदिक रोजगारबाट् बढी लाभ प्राप्त 

                                                                 
36 Amnesty International, False Promises: Exploitation and Forced Labour of Nepalese Migrant Workers 

(London: Amnesty International, 2011); Bandita Sijapati, Ang Sanu Lama, Jeevan Baniya, Jacob Rinck, 

Kalpana Jha & Amrita Gurung, Labour Migration and the Remittance Economy: The Socio-Political Impact 

(Kathmandu: Centre for the Study of Labour and Mobility, 2017). https://www.ceslam.org/our-publications/the-

socio-political-impact. 
37 International Labour Organisation, Promoting Informed Policy Dialogue on Migration, Remittance and 

Development in Nepal (Kathmandu: ILO, 2016); Bandita Sijapati, Ang Sanu Lama, Jeevan Baniya, Jacob Rinck, 

Kalpana Jha & Amrita Gurung, Labour Migration and the Remittance Economy: The Socio-Political Impact 

(Kathmandu: Centre for the Study of Labour and Mobility, 2017). https://www.ceslam.org/our-publications/the-

socio-political-impact. 
38 International Labour Organisation, Promoting Informed Policy Dialogue on Migration, Remittance and 

Development in Nepal (Kathmandu: ILO, 2016); Dechenla Sherpa, Labour Migration and Remittance in Nepal  

(Kathmandu: ICIMOD and IFAD, 2010).  Bandita Sijapati, Ang Sanu Lama, Jeevan Baniya, Jacob Rinck, 

Kalpana Jha & Amrita Gurung, Labour Migration and the Remittance Economy: The Socio-Political Impact 

(Kathmandu: Centre for the Study of Labour and Mobility, 2017). https://www.ceslam.org/our-publications/the-

socio-political-impact. 
39 International Organization for Migration, Debt and the Migration Experience: Insights from South-East Asia 

(Bangkok: IOM, 2019). 
40 Sarah Paoletti, Eleanor Taylor-Nicholson, Bandita Sijapati and Bassina Farbenblum, Migrant Workers’ 

Access to Justice at Home: Nepal (New York: Open Society Foundation, 2014; Migrant Forum Asia, 

Challenges on Access to Justice for Migrants (Quezon City: Migrant Forum Asia, n.a.), National Human Rights 

Commission, Research-Report on the Situation of the Rights of Migrant Workers: Recruitment Practices and 

Access to Justice of Migrant Workers (Kathmandu: National Human Rights Commission, 2019). 
41 Amnesty International, Turning People into Profits: Abusive Recruitment, Trafficking and Forced Labour of 

Nepali Migrant Workers (London: Amnesty International, 2017); IOM, Sub-Regional Study on the Debt of 

Migrants Assisted with Voluntary Return and Its Impact on The Sustainability of Reintegration in Countries of 

Origin: A Study Conducted in Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Mali, The Gambia, Senegal, and Guinea under the 

Coordination of IOM Regional Office in Dakar (Dakar: IOM, 2021). 
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गनव सके्न भएका कारण यसलाई महत्वपूणव मादनन्छ ।42
 िैिेदिक रोजगारमा जाने योजनामा रहेका 

व्यन्धिलाई िैिेदिक रोजगारको योजना बनाउाँिै गिाव प्रिान गररने सुचना जानकारी तथा प्रस्थान पूिवको 

तादलमले बाध्यकारी श्रमको अिस्थालाई नू्यदनकरण गने र मानि तस्कारीबाट् जोगाउाँछ । यस्तो 

जानकारी तथा तादलमले उनीहरुलाई के सही हो भन्ने दनणवय गनव सके्न बनाउाँछ , कसरी िैिेदिक 

रोजगारको प्रकृया अगाडी बढाउनु पिवछ भन्ने जानकारी हादसल हुन्छ , गन्तव्य मुलुकका बारेमा सुचना 

प्राप्त गरी कुनै समस्या आइपरेमा कहााँ सम्पकव  गनुवपिवछ भन्ने जानकारी पदन हादसल हुन्छ ।43 िैिेदिक 

रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार िैिेदिक रोजगारमा जान चाहनेहरुले श्रम स्वीकृदत दलन र दििेिमा गएर 

रोजगारी गनव प्रस्थान पूिवको तादलम अदनिायव रुपमा दलनुपने व्यिस्था छ ।44 िैिेदिक रोजगारमा 

जानेहरुलाई उपयोदग जानकारीहरु प्रिान गरी उनीहरुलाई सुरदक्षत बनाउनु यस तादलमको उदे्दश्य हो 

। यस तादलममा िैिेदिक रोजगारको प्रकृया, यात्रा सम्वन्धि जानकारी, श्रम कानुन, गन्तव्य मुलुकको 

संस्कार तथा संसृ्कदत, व्यिसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका दिषयमा जानकारी दिइन्छ । यद्यपी 

प्रस्थान पूिवको अदभमुन्धखकरण तादलम प्रिान गने संस्थाहरु राजिानी काठमाड  ंिा ठूला िहरहरुमा 

मात्र केन्द्रीत रहेको र कदतपयले तादलम नदिई नै प्रमाणपत्र उपलव्ि गराउने गरेको गुनासो हुने गरेको 

छ ।45 यसैगरी प्रस्थानपूिवको अदभमुन्धखकरण तादलममा िैिेदिक रोजगारमा जाने श्रदमकहरुलाई 

आिश्यक पने सुचना, जानकारीहरु पयावप्त मात्रामा नदिइने गरेको, कदतपयले काम गनुवपने समय, 

अदतररि काम तथा त्यसको भुिानी, गन्तव्य मुलुकमा आप्रिासी श्रदमकको अदिकार तथा िादयत्वहरु, 

रोजगार करार सम्झ ताको अिदि नपुदग भङ्ग गिाव दतनुवपने जररिाना, िादषवक दििा तथा साप्तादहक तथा 

अन्य छुट्टीहरु लगायतका दिषयमा जानकारी नदिईने गरेको गुनासो छ ।46 

यस अध्ययनमा पदन कुल उत्तरिाता मधे्य २० ििमलि ८ प्रदतितले आफूले प्रस्थान पूिवको 

अदभमुन्धखकरण तादलम नदलएको बताएका छन् । सहभादग मधे्य ४८ ििमलि १ प्रदतितले सोदिएका 

तीनिटै् सम्भादित उत्तरहरु, प्रिासी श्रदमकको अदिकार तथा िादयत्वहरु, गुनासो िा उजुरी गने दनकाय 

तथा उपयोदग सम्पकव हरुका बारेमा आफूले जानकारी पाएको बताएका छन् । प्रस्थान पूिवको 

अदभमुन्धखकरण तादलम दलने मदहला र पुरुषको संख्यात्मक अिस्था पदन दनकै्क फरक छ । कुल 

उत्तरिाता मधे्य ५१ ििमलि ६ प्रदतित मदहला (कुल उत्तरिाता संख्या ३१) ले आफूले तादलम 

नदलएको बताएका छन् । तर पुरुष उत्तरिाताहरु (कुल उत्तरिाता संख्या ८३४) मधे्य ३३ ििमलि ८ 

प्रदतितले आफूले तादलम नदलएको बताएका छन् । यसले नेपालले प्रस्थान पूिवको अदभमुन्धखकरण 

तादलमलाई प्रभािकारी बनाउनु पने आिश्यकता औलं्याएको छ । 

 

                                                                 
42 Nicola Suyin Pocock, Ligia Kiss, Mamata Dash, Joelle Mak, and Cathy Zimmerman. 2020. "Challenges to 

Pre-migration Interventions to Prevent Human Trafficking: Results from a Before-and-After Learning 

Assessment of Training for Prospective Female Migrants in Odisha, India." PLOS ONE 1-23. 
43 Joelle Mak, Ligia Kiss and Cathy Zimmerman. 2019. ‘Pathways to Prevent Labour Exploitation in Nepal: Do 

Pre-migration Interventions Work?’ London School of Hygiene & Tropical Medicine. 

https://www.ceslam.org/books-and-reports/pathways-to-prevent-labour-exploitation-in-Nepal-do-pre-migration-

interventions-work 
44 ‘Foreign Employment Act 2007’, Section 27, Government of Nepal. 
45 Asis M, Agunias D. ‘Strengthening Pre-departure Orientation Programmes in Indonesia, Nepal and the 

Philippines ,’ Migration Policy Institute Issue Brief 5 (2012):1–11. 
46 Joelle Mak, Ligia Kiss and Cathy Zimmerman. 2019. ‘Pathways to Prevent Labour Exploitation in Nepal: Do 

Pre-migration Interventions Work?’ London School of Hygiene & Tropical Medicine.  

https://www.ceslam.org/books-and-reports/pathways-to-prevent-labour-exploitation-in-Nepal-do-pre-migration-interventions-work
https://www.ceslam.org/books-and-reports/pathways-to-prevent-labour-exploitation-in-Nepal-do-pre-migration-interventions-work
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तनमलकन २: प्रस्थनर् पूवाको अमभमुखखकरण तनमलममन प्रनप्त गरेकन जनर्कनरीहरु 

 प्रदतित 

मैले प्रस्थानपूिव कुनै पदन अदभमुन्धखकरण तादलम दलइन २०.८ 

मैले मेरो अदिकार र िादयत्वहरुका बारेमा जानकारी पाएाँ   ५९.० 

कुनै समस्या भएमा के गने भने्न जानकारी प्राप्त गरे ६०.८ 

मैले गन्तव्य मुलुकका बारेमा उपयोदग जानकारी तथा सम्पकव का 

बारेमा जानकारी पाएाँ  

७२.१  

अन्य ०.९ 

जम्मा २१३.७ (कुल उत्तरिाता संख्या १५९३)  

 

२.४ रोजगनर करनर सम्झौतन 

आप्रिासी श्रदमकलाई रोजगारीका दिषयमा समू्पणव जानकारी सदहतको दलन्धखत रोजगार करार सम्झ ता 

उपलव्ि गराइनु पिवछ । त्यस्तो सम्झ ता पत्र श्रदमकलाई श्रम िोषण तथा अदिकार हननबाट् बचाउने 

आिारभूत औजार हो । िैिेदिक रोजगार ऐन, २०६४ ले रोजगार करार सम्झ तालाई अदनिायव बनाएको 

छ । सो ऐन अनुसार गन्तव्य मुलुकका रोजगारिातासाँग गररएको दलन्धखत करार सम्झ ता हरेक 

श्रदमकले प्राप्त गरेको हुनु पिवछ जसमा रोजगारीका सेिा तथा ितवहरु , प्राप्त गने तलि र अन्य 

सुदििाहरु लगायत समेदट्एको हुनु पिवछ ।47 यस्तो करार सम्झ ता कुनै पदन व्यन्धि िैिेदिक 

रोजगारमा जानु अगाडी श्रम स्वीकृदत दलनका लादग नै आिश्यक पिवछ भनें मेनपािर कम्पनीहरुले पूिव 

स्वीकृदत दलन पदन आिश्यक हुन्छ । सो व्यिस्थाका िािजूि पदन मेनपािर कम्पनीहरुले रोजगार करार 

सम्झ ता िैिेदिक रोजगारमा जाने श्रदमकहरुलाई उपलव्ि नगराउने गरेको पाइएको छ ।48 ररकु्रट्मेण्ट 

एडभाइजरका उत्तरिाता मधे्य १९ ििमलि ५ प्रदतितले आफूले रोजगार करार सम्झ ता प्राप्त 

नगरेको बताएका छन् । 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
47 Government of Nepal, Foreign Employment Act 2007  (Kathmandu: Government of Nepal, 2007). 
48 Amnesty International, False Promises: Exploitation and Forced Labour of Nepalese Migrant Workers 

(London: Amnesty International, 2011) 
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मचत्र ४: प्रस्थनर् पूवा रोजगनर करनर सम्झौतन प्रनप्तीको अवस्थन ( कुल उत्तरदनतन संख्यन १५९३) 

  

िैिेदिक रोजगारमा गएका यस अध्ययनमा सहभादग मदहला मधे्य सिैले आफूले रोजगारीका लादग 

प्रस्थानपूिव रोजगार करार सम्झ ता प्राप्त गरेको बताएका छन् । तर सदमक्षा गने पुरुषहरु मधे्य ठूलो 

संख्याले आफूले त्यस्तो सम्झ ता पत्र प्राप्त नगरेको बताएका छन् (दचत्र ५) । यद्यपी यो अध्ययनमा 

सहभादगहरु मधे्य मदहलाको संख्या पुरुषको तुलनामा सानो रहेको भने दिचारणीय छ ।  

मचत्र ५: प्रस्थनर् पूवा रोजगनर करनर सम्झौतन प्रनप्तीको अवस्थनको मलंमगय अवस्थन 

 

रोजगारीका लादग दििेि जाने श्रदमकले रोजगारी गरे िापत आफूले प्राप्त गने सेिा तथा सुदििा, िादयत्व 

र ितवहरु लगायतका दिषयमा रोजगार करार सम्झ तामा के लेन्धखएको छ भन्ने कुराको यदकन भएपदछ 

मात्र हस्ताक्षर गने व्यिस्था हुनु पिवछ ।49 तर त्यस्तो सम्झ ता पत्र श्रदमकले दभसा, पासपोट्वसाँगै 

रोजगारीमा जानु अदघल्लो दिन िा केदह घण्टा अगाडी प्राप्त गरेको बताएका छन् जसले गिाव सम्झ ता 

पत्रमा कुनै आफूलाई अमान्य कुरा भएमा त्यसका बारेमा कुरा गने समय समेत नपाउने अिस्था 

                                                                 
49 Ibid. 

हो मैले रोजगार

करार सम्झ ता…

होइन, मैले रोजगार

करार सम्झ ता…

रोजगार करार

सम्झ ता मैले बुझे्न

भाषामा दथएन , ५

रोजगार करार

सम्झ ता मैले बुझे्न

भाषामा दथयो, ९५

३५.९

१००

६४.१

0

०.

२०.

४०.

६०.

८०.

१००.

१२०.

पुरुष (उत्तरिाता

संख्या ८३४)

मदहला (उत्तरिाता

संख्या ३१)

मैले रोजगारी सुरु गनुव अगाडी सम्झ ता पत्र पाएको दथएन

मैले रोजगारी सुरु गनुव अगाडी सम्झ ता पत्र पाएको दथएाँ
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िेन्धखएको छ ।50 अकावतफव  सम्झ ता पत्रमा लेन्धखएको भाषा पदन श्रदमकले नबुझे्न हुने गरेको छ । 

कदतपय अिस्थामा िैिेदिक रोजगारमा पठाउने संस्था (मेनपािर कम्पनी) का कमवचारी िा प्रदतदनदिले 

सम्झ तापत्रमा लेन्धखएको दिषय पढेर सुनाउने गरेका छन् । यसले िैिेदिक रोजगारमा गएका 

श्रदमकलाई उनीहरुको तलि, सुदििा, कायवसमय र अन्य दिषयमा िोषणमा पानव सक्दछ । यस 

अध्ययनमा सहभादगहरु मधे्य ५ प्रदतितले आफूले प्राप्त गरेको सम्झ ता पत्रमा लेन्धखएको भाषा आफूले 

पढ्न नसकेको बताएका छन् । आफूले प्राप्त गरेको रोजगार करार सम्झ ता आफूले पढ्न सके्न 

भाषामा रहेको बताउने मधे्य पदन कदतपयले आफूलाई तलि, कायवसमय लगायतका दिषयमा म न्धखक 

रुपमा जानकारी दिइएको बताएका छन् । 

तनमलकन ३: रोजगनर करनर सम्झौतनपत्रमन समनवेश मवषयवसु्तहरु    

 प्रदतित 

तलि ९७.८ 

रोजगारीका बारेमा जानकारी ८७.१ 

काम गने स्थान ७७.५ 

काम गनुवपने समय ९३.३ 

दििा ७६.१ 

आिास सुदििा ९६.२ 

स्वास्थ्य सुदििा ६२.४ 

अन्य २.३ 

जम्मा ५९२.७ (कुल उत्तरिाता १२८२) 

 

रोजगार करार सम्झ तापत्र आफूले बुझे्न भाषामा रहेको भन्नेहरु मधे्य ९७ ििमलि ८ प्रदतितले आफूले 

प्राप्त गरेको सम्झ ता पत्रमा तलिको दिषयमा लेन्धखएको जानकारी दिएका छन् । यसैगरी ६२ ििमलि 

४ प्रदतितले सम्झ ता पत्रमा स्वास्थ्य सुदििाको बारेमा उले्लख गररएको जानकारी दिएका छन् । यसका 

आिारमा सरकार तथा अन्य सरोकारिाला दनकायहरुले प्रिासी श्रदमकलाई सूसुदचत गिै उनीहरुको 

अदिकार रक्षा गरी िैिेदिक रोजगारलाई सुरदक्षत, व्यिस्थीत र उपलव्िीमूलक बनाउन थप काम 

गनुवपने िेन्धखएको छ ।51  

 

                                                                 
50 Amnesty International, False Promises: Exploitation and Forced Labour of Nepalese Migrant Workers 

(London: Amnesty International, 2011) 
51 UN. Making Migration Work for All: Report of the Secretary-General (A/72/643). 

https://undocs.org/A/72/643 
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२.४.१ रोजगनर करनर सम्झौतन तथन तलव 

रोजगार करार सम्झ तामा श्रदमकले प्राप्त गने तलि सुदििा लगायतका दिषयमा स्पष्ट्साँग उले्लख 

गररएको भएपदन उनीहरु गन्तव्य मुलुकमा पुगेपदछ त्यसमा लेन्धखएका कुराहरु पालना नहुने र 

श्रदमकहरु ठदगमा पने गरेको िेन्धखन्छ ।52 यदह कुरासाँग दमल्दोजुल्दो रुपमा, यस अध्ययनमा संलग्नहरु 

मधे्य आिा भन्दा िेरै (५२ ििमलि ९ प्रदतित) ले सम्झ ता पत्रमा उले्लख गररए अनुसारको तलि 

आफूले प्राप्त नगरेको बताएका छन । अध्ययनमा सहभादग एकजनाले भनेका छन् , 

“मलाई गाउाँकै एजेण्टले सदजलो काम र आकषवक रोजगारी दिलाइदिने बाचा गरेको दथयो । 

तर त्यहााँ (गन्तव्य मुलुक) पुगेपदछ रोजगार करार सम्झ तामा लेन्धखएभन्दा बढी समय काम गनव 

बाध्य बनाइयो । तोदकएभन्दा िेरै घण्टा काम गनुवपरे पदन ओभरट्ाइम िापतको रकम भनें 

मलाई दिइएन ।” 

मचत्र ६: तलवमन ठमग 

 

तलिमा गररएको ठदगका दिषयमा मदहला र पुरुष (दलङ्ग) मा आिाररत तथ्ाङ्कलाई दिशे्लषण गिाव 

मदहला र पुरुष िुिैले उनीहरुसाँग बाचा गररए अनुसार (भदनए अनुसार) तलि नपाएको िेन्धखएको छ । 

यसले तलिमा गररएको ठदगमा मदहला र पुरुष भनेर कुनै त्यस्तो फरक नभएको िेन्धखन्छ ।   

 

 

 

 

 

 

                                                                 
52 Amnesty International, Turning People into Profits: Abusive Recruitment, Trafficking and Forced Labour of 

Nepali Migrant Workers (London: Amnesty International, 2017). 

बाचा

गररएअनुसार

तलि पाइन , 

५२.९

बाचा

गररएअनुसार

तलि पाएाँ , 

४७.१
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मचत्र ७: तलवमन ठमग (मलङ्गकन आधनरमन) 

 

तलि ठदगएकाहरुको तथ्ाङ्कको दिशे्लषण गिाव िैिेदिक रोजगारीमा जााँिा रोजगार करार सम्झ ता पत्र 

प्राप्त गरेकाहरु पदन ठदगमा परेको िेन्धखन्छ । रोजगार करार सम्झ ता पत्र प्राप्त गरेकाहरु मधे्य आिा 

व्यन्धिले आफूले सम्झ ता पत्रमा उले्लख गररएअनुसार तलि प्राप्त नगरेको बताएका छन् (दचत्र ८) । 

यसैगरी तलिका दिषयमा एजेण्टबाट् जानकारी पाएकाहरु मधे्य तीनजना मधे्य िुईजना व्यन्धिको तलि 

ठदगएको िेन्धखन्छ । 

मचत्र ८: रोजगनर करनर सम्झौतन प्रनप्त गरेको वन र्गरेको तथन ज्यनलन ठमगबीच अन्तर सम्वि 
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१२८२)
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तनमलकन ४ : रोजगनरी सम्वखि सुचर्नको श्रोत तथन बनचन गररएअरु्सनर गन्तव्य मुलुकमन तलव 

प्रनप्त गरेको वन र्गरेको अवस्थन 

    

 बाचा  गररए अनुसार 

तलि प्राप्त भएन 

बाचा  गररए अनुसार 

तलि प्राप्त भयो  

उत्तरिाता संख्या 

एजेण्ट ६५.३ ३४.७ ६१४ 

सादथ ५८.८ ४१.२ १३६ 

आफन्त ४८.८ ५१.२ १७२ 

पदत्रका ४६.९ ५३.१ ८१ 

रेदडयो ५५.६ ४४.४ ३६ 

मेनपािर कम्पनी ३८.३ ६१.७ ५०४ 

सामादजक सञ्जाल ६५.० ३५.० २० 

ट्ीभी २५.० ७५.० ८ 

अन्य ५५.६ ४४.४ ९ 

 

२.४.२ रोजगनर करनर सम्झौतन तथन रोजगनरी  

आप्रिासी श्रदमकले भोग्ने िोषण र ठदग केिल काम गने अिस्था र तलिमा मात्र दसदमत छैन ।  यस 

अध्ययनमा आफ्नो अनुभि बााँड्ने आप्रिासी श्रदमकहरु मधे्य उले्लख्य संख्या (३५ प्रदतित) ले 

आफूलाई भदनएको काम नदिइएको जानकारी दिएका छन् । 
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मचत्र ९: रोजगनरीमन ठमग  

 

सम्झ ता पत्रमा लेन्धखएको र नेपालमा हुाँिा भदनए अनुसारको काम गन्तव्य मुलुकमा पाए/नपाएको 

अध्ययन गिाव मदहलाको तुलनामा पुरुष श्रदमकले भदनए अनुसारको काम नपाएको िेन्धखएको छ । तर 

रोजगार करार सम्झ ता अनुसार तलि पाए/नपाएको अिस्था दिशे्लषण गिाव मदहला र पुरुष िुिैको 

अिस्था समान छ । तलि ठदगका घट्नामा मदहला र पुरुष उदत्तकै परेका छन् । तर यसो भदनरहाँिा 

एउट्ा ध्यान दिनु पने कुरा के छ भनें , उत्तरिाताहरु मधे्य मदहलाको संख्या पुरुषको तुलनामा नू्यन छ ।  

मचत्र १०: तलवमन ठमग  

 

रोजगारी फरक परेकाहरुको तथ्ाङ्क दिशे्लषण गिाव ३२ ििमलि ८ प्रदतितले सम्झ तामा लेन्धखए 

अनुसारको रोजगारी नपाएको बताएका छन् (दचत्र ११) । सम्झ ता पत्रमा लेन्धखए अनुसारको तलि 

नपाएर ठदगमा परेकाहरु मधे्य ४६ प्रदतित व्यन्धिले दििेिमा उपलव्ि रोजगारीका बारेमा एजेण्टबाट् 

जानकारी पाएको बताएका छन् (तादलका ५) । सम्झ ता पत्र अनुसारको काम नपाउने मधे्य २२ 

ििमलि २ प्रदतित िैिेदिक रोजगारमा श्रदमक पठाउने संस्था (मेनपािर कम्पनी) बाट् रोजगारीमा 

गएकाहरु रहेका दथए ।  

 

बाचा गररए

अनुसारकै

रोजगारी पाएाँ , 

६५.२

बाचा गररए

अनुसारको

रोजगारी पाइन

, ३४.८

६७.१
८३.९

३२.९
१६.१

०.

२०.

४०.

६०.

८०.

१००.

१२०.

पुरुष (कुल उत्तरिाता संख्या

८३४)  

मदहला ( कुल उत्तरिाता संख्या

३१)

मलाई भदनए अनुसार नै काम पाएाँ मलाई भदनए अनुसार काम पाइन
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मचत्र ११: रोजगनर करनर सम्झौतन प्रनप्त गरेको वन र्गरेको र रोजगनरीमन ठमगवीच अन्तरसम्वि 

 

 

तनमलकन ५: रोजगनरी सम्वखि सुचर्नको श्रोत र गन्तव्य मुलुकमन रोजगनरी सम्विमन 

 बनचन गररए अरु्सनर 

रोजगनरी पनइएर् 

बनचन गरेअरु्सनर रै् 

रोजगनरी प्रनप्त 

उत्तरदनतन 

संख्यन 

    

एजेण्ट ४६.९ ५३.१ ६१४ 

सादथ ३३.८ ६६.२ १३६ 

आफन्त ३५.५ ६४.५ १७२ 

पदत्रका २३.५ ७६.५ ८१ 

रेदडयो २७.८ ७२.२ ३६ 

मेनपािर कम्पनी २२.२ ७७.८ ५०४ 
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२.५ रोजगनरदनतनद्धनरन रनहदनर्ी (पनसपोट्ा) कव्जन  

रोजगारीमा जानु अगाडी िा रोजगारीका क्रममा रहाँिा, आफ्नो राहिानी आफैं साँग राख्न पाउने अदिकार 

िैिेदिक रोजगारमा जाने व्यन्धिहरुको हुन्छ । मानिअदिकार तथा श्रदमकको अदिकार सम्वन्धि दिदिि 

कानुन तथा अन्तरादष्ट्र य व्यिस्थाहरुका साथै न्धद्धपदक्षय श्रम सम्झ ताहरुले पदन श्रदमकको राहिानी 

कव्जामा राख्न, जफत गनव बने्दज लगाएको छ ।53 

तथापी आप्रिासी श्रदमक गन्तव्य मुलुकमा आइपुगेपश्चात दत श्रदमकलाई आफ्नो अनुमदत दिना मुलुक 

छोड्न नदिने उदे्दश्यले रोजगारिाताहरुले श्रदमकको राहिानी र अन्य व्यन्धिगत कागजात कव्जा गने 

प्रचलन िेरै मुलुकहरुमा रहेको छ । िोषणपूणव यो श्रम अभ्यास बाध्यकारी श्रमको सुचक पदन हो । यस 

अध्ययनमा संलग्न मधे्य केिल ४ ििमलि ५ प्रदतित उत्तरिाताले मात्र आफ्नो राहिानी र अन्य 

व्यन्धिगत कागजात आफैं साँग राख्न पाएको बताएका छन् (दचत्र १२) । यसरी व्यन्धिगत कागजात 

आफैं साँग राख्न पाउनेहरुको लैंदगक अनुपात हेिाव पुरुषको संख्या २ ििमलि ६ प्रदतित र मदहलाको 

संख्या १६ ििमलि १ प्रदतित रहेको छ । पुरुषको अनुपातमा मदहला उत्तरिाताको संख्या सानो 

रहेको स्मरणीय छ ।  

मचत्र १२: रनहदनर्ी (पनसपोट्ा) रोजगनरदनतनले रनखेको 

 

राहिानी कव्जा गनुव आप्रिासी श्रदमकको स्वतन्त्रतापूिवक दहंड्डुल गनव पाउने अदिकारको गम्भीर 

उलं्लघन हो र स्विेि फदकव न पाउने अदिकारको हनन् हो । यसले गन्तव्य मुलुकमा रहाँिा आप्रिासी 

श्रदमकलाई नू्यनतम सेिा सुदििा प्राप्त गनव अिरोि पदन दसजवना गनव सक्दछ र उनीहरुलाई जोन्धखमपूणव 

िा बाध्यकारी श्रमको जोन्धखममा पािवछ । िैिेदिक रोजगारमा जाने श्रदमकको राहिानी मेनपािर 

कम्पनीहरुले भनाव प्रकृयाका लादग उनीहरुबाट् दलएर कानुनले तोकेको समयािदिसम्म राख्न पाउाँिछन् 

। तर श्रदमकले चाहेको समयमा सो राहिानी उनीहरुलाई दफताव दिइनु पिवछ । यसैगरी श्रदमकले 

                                                                 
53 UN General Assembly, ‘International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 

Members of Their Families,’ United Nations Treaty Collection, accessed 29 August 2021; Migration for 

Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) and Recommendation (Revised) 1949, (No. 86) Protection of 

Migrant Workers (Underdeveloped Countries) Recommendation, 1955 (No. 100) Migrant Workers 

(Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) and the Migrant Workers Recommendation, 1975 (No. 

151); The ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.  
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रोजगारिाताले
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रान्धखदिन अनुरोि गरेमा िा उनीहरुको सहमदत दलएर रोजगारिाताले सुरदक्षत रान्धखदिने उदे्धश्यले 

राहिानी राख्न सक्दछन् । 

२.६ रोजगनरी छोड्र् र स्वदेश फमका र् पनउरे् सम्विमन 

आप्रिासी श्रदमकले आफू रोजगारीका लादग पुगेको मुलुकमा श्रम सम्झ ता अनुसारको दजम्मेिारी पुरा 

गरेपश्चात उनीहरु कुनै बािाव्यििान दिना स्विेि फदकव न पाउने अदिकारको ग्यारेण्टी रादष्ट्र य तथा 

अन्तरादष्ट्र य कानुनहरु तथा दद्दपदक्षय श्रम सम्झ ताहरुले गिवछन् ।54 यो अदिकार उलं्लघन हुनु भनेको 

बाध्यकारी श्रमको अिस्था दसजवना हुनु हो । ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजरले आफूले सेिा दलएको मेनपािर 

कम्पनीको सेिाको सदमक्षा लेखे्न श्रदमकहरुलाई उनीहरुले रोजगारी छोड्ने र स्विेि फदकव न पाउने 

स्वतन्त्रता दथयो िा दथएन भन्ने प्रश्न सोिेको दथयो । उत्तरिाता मधे्य हरेक चारजना मधे्य तीनजनाले 

आफूले कुनै उदचत कारण सदहत राजीनामा दिन र स्विेि फदकव न पाउने अिस्था नरहेको बताएका 

छन् । एकजना उत्तरिाताले भनेका छन्,  

“यदि कुनै कारणिस म नेपाल फदकव नु पने भएको भए मैले कम्पनीलाई क्षदतपूदतव दतनुव पनेदथयो । 

स्विेि फदकव नु पने हिाईजहाजको दट्कट्को रकम पदन मैले आफैं ले दतनुवपने दथयो ।”  

मचत्र १३: रोजगनरी छोड्र् र स्वदेश फमका र् पनउरे् अवस्थन 

 

लैदङ्गक रुपमा हेिाव उत्तरिाता मधे्य ८३ ििमलि ७ प्रदतित पुरुष र र ८० ििमलि ६ प्रदतित 

मदहलाले आफूले पुिव सुचना दिएर रोजगारी छोड्न नपाउने बताएका छन् । यसैगरी तादलका १४ मा 

प्रसु्तत गररएअनुसार राहिानी रोजगारिाताले कव्जा गरेका आप्रिासी श्रदमकमधे्य बहुसंख्यकले पूिव 

सुचना दिएर रोजगारी छोड्न नपाउने अिस्था रहेको िेखाउाँछ । 

                                                                 
54 Chandan Kumar Mandal, Nepali workers aren’t much hopeful about Qatar labour reforms. 

https://kathmandupost.com/2/2019/10/26/nepali-workers-aren-t-much-hopeful-about-qatar-labour-reforms; 

Chandan Kumar Mandal. Labour market reforms. https://kathmandupost.com/national/2019/12/31/labour-

market-reforms  

उपयुि कारण

िेखाएर म

रोजगारी छोड्न र

स्विेि फदकव न

स्वतन्त्र दथएाँ १६.६
%

म रोजगारी छोड्न

र स्विेि फदकव न

पाउाँिैनदथएाँ

८३.४ %
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मचत्र १४: रोजगनरदनतनले रनहदनर्ी (पनसपोट्ा) रनखे्न कनया तथन रोजगनरी छोड्रे् स्वतन्त्रतन 

 

 

२.७ ट्र ेड यूमर्यर् वन श्रममकको संगठर्हरुमन पहुाँच  

तथ्हरुले िेखाउाँछन्, भनाव प्रकृया िेन्धख कायवस्थलसम्म आप्रिासी श्रदमकहरु दिदभन्न प्रकारको 

िोषणमा पने तथा श्रदमकले प्राप्त गने अदिकार र मानि अदिकार हनन्को जोन्धखममा पने उच्च 

सम्भािना रहेको समूहमा पिवछन् ।55 िेरैजसो िोषण र िुव््रयिहारमा पनेहरु तथा असमानता भोग्नेहरु 

अदनयदमत बाट्ोबाट् िैिेदिक रोजगारीमा जानेहरु तथा मदहला श्रदमक हुने गरेका छन् जो कदतपय 

घरेलु श्रदमकको रुपमा काम गिवछन् । यसो हुनुको कारण घरेलु श्रदमक र अदनयदमत बाट्ोबाट् 

गएकाहरुलाई गन्तव्य मुलुकको श्रम कानुनले संरक्षण नगनुव पदन हो । यस सन्दभवमा न्यायोदचत भनाव 

प्रकृयालाई प्रिद््रिन गनव तथा आप्रिासी श्रदमकको हकअदिकारको रक्षा गिै उनीहरुको अदिकार 

संरक्षण गनव ट्र ेड यूदनयन िा श्रदमकको संगठनहरुको भूदमका महत्वपूणव रहेको छ । ट्र ेड यूदनयनहरुले 

सामादजक संिाि र दत्रपदक्षय छलफल माफव त न्यायोदचत भनाव प्रकृयालाई प्रिद््रिन गने दनदत बनाउन 

प्रोत्सादहत गनव , दिद्यमान दनदत तथा कायवक्रमहरुको प्रभािकारी कायावियका लादग ििाि दसजवना गनव 

सक्दछन् । यसैगरी जनचेतना अदभिृदद्द, श्रदमकको सुरक्षा, श्रदमकलाई सुसुदचत गने तथा संगदठत गने र 

कुनै िोषण िुव््रयिहार भएमा त्यसको तथ्ाङ्क संकलन गरी सम्वन्धित दनकायलाई त्यसका दिरुद्दमा 

किम चाल्न ििाि दिन सक्दछन् ।56 संगदठत हुन पाउने र ट्र ेड यूदनयनमा आिद्द हुन पाउने श्रदमकको 

अदिकार आिारभूत अदिकार हो जसलाई मानि अदिकारको दिश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८, आप्रिासी 

श्रदमक तथा दतनका पररिारको अदिकार सम्वन्धि महासन्धि, १९९० लगायतका अन्तरादष्ट्र य कानुनहरुले 

पदन प्रत्याभुत गरेका छन् ।57
 गन्तव्य मुलुकहरुका ट्र ेड यूदनयनहरुमा आप्रिासी श्रदमकको पहुाँचले दत 

                                                                 
55 ILO, Trade Union Action to Promote Fair Recruitment for Migrant Workers (Geneva: ILO, 2020).  
56 ILO, Trade Union Action to Promote Fair Recruitment for Migrant Workers  (Geneva: ILO, 2020). 
57 United Nations General Assembly, ‘Universal Declaration of Human Rights,’ United Nations, accessed 21 

August 2021, https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/; United Nations General Assembly, 

‘International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their 

Families,’ United Nations Treaty Collection, accessed 29 August 2021, 

https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_45_158-E.pdf; ‘ILO Declaration on Fundamental Principles and 

Rights at Work and its Follow-up,’ accessed 29 August 2021, 

https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/W CMS_716594/lang--en/index.htm.  
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37 
 

श्रदमकको अदिकार संरक्षणमा मद्दत गिवछ । यूदनयनहरुले आप्रिासी श्रदमकलाई उनीहरुलाई परेको 

समस्या राखे्न र न्याय प्राप्तीको लादग सहयोग प्रिान गनव सक्दछन् । यस अध्ययनले पदन ट्र ेड यूदनयनमा 

श्रदमकको पहुाँच कस्तो छ भनेर त्यसको पदहचान गने प्रयास गरेको छ । अध्ययन अनुसार , ९६ 

ििमलि २ प्रदतित उत्तरिाताले गन्तव्य मुलुकमा ट्र ेड यूदनयनमा आफूहरुको पहुाँच नभएको िा 

आफूलाई त्यसको बारेमा जानकारी नभएको बताएका छन् (दचत्र १५) । यसले गन्तव्य मुलुकमा 

आप्रिासी श्रदमक र ट्र ेड यूदनयनबीच खाडल रहेको र श्रदमकसम्म पुग्नेगरी काम गनुवपने खााँचोलाई 

औल्याएको छ ।  

मचत्र १५: ट्र ेड यूमर्यर् वन श्रममक संगठर्मन पहुाँच

 

 

२.८ सममक्षकहरुद्दनरन मेर्पनवर कम्पर्ीहरुको स्तरमर्धनारण  

यस अध्ययनमा आफ्नो अनुभिका आिारमा सदमक्षा लेखे्न श्रदमकहरुलाई तपाई यस अगाडी सेिा 

दलएको मेनपािर कम्पनी माफव त नै र पदहले काम गरेकै रोजगारिातासाँग काम गनेगरी पुन: जानुहुन्छ <  

भन्ने प्रश्न पदन सोदिएको दथयो । झणै्ड ७० प्रदतित व्यन्धिले आफू पुन: िैिेदिक रोजगारमा जााँिा यस 

अगाडी नै सेिा दलएको मेनपािर कम्पनीको सेिा नदलने उत्तर दिएका छन् । यसैगरी ७४ प्रदतितले 

पुन: यस अगाडी काम गरेको रोजगारिातासाँग काम गनव नजाने बताएका छन् । उत्तरिाता मधे्य ३० 

ििमलि १ प्रदतितले पुन: आफूले सोही मेनपािर कम्पनीको सेिा दलने ईच्छा व्यि गरेका छन् भनें 

२६ ििमलि ४ प्रदतितले पुन: पदहलेकै रोजगारिातासाँग काम गनव जाने रुदच िेखाएका छन् ।  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
 

ट्र ेड यूदनयन िा

श्रदमक संगठनमा

पहुाँच दथयो ३.८ %
ट्र ेड यूदनयन िा

श्रदमक संगठनमा

पहुाँच दथएन ९६.२
%
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मचत्र १६: मेर्पनवर कम्पर्ी तथन रोजगनरदनतनहरुसाँगको अरु्भव 

  

रोजगारीका लादग यस अगाडी गएको मुलुकमा नै पुन: जानु हुन्छ < भन्ने प्रश्नमा ६४ प्रदतित व्यन्धिले 

आफू पुन: सो मुलुक नजाने बताएका छन् (दचत्र १७) । रोजगारीका लादग पुन: सोही मुलुक जानु हुन्छ < 

भन्ने प्रश्नको उत्तरसाँग गन्तव्य मुलुकमा तलि र काममा ठदगमा परेकाहरुको उत्तरलाई िााँजेर हेिाव 

महत्वपूणव अन्तरसम्वि िेन्धखन्छ । रोजगारका क्रममा गन्तव्यमुलुकमा काम र तलिमा ठदगमा 

परेकाहरुले आफू पुन: सोही मुलुकमा रोजगारीका लादग नजाने बताएका छन् । यसले काम र तलिमा 

ठदगमा परेकाहरुको सो गन्तव्य मुलुकप्रदतको दृदष्ट्कोण नकारात्मक भएको िेखाउाँछ । 

मचत्र १७: गन्तव्य मुलुकको अरु्भव

 

 

पुन: यस अगाडी सेिा दलएकै

मेनपािर कम्पनीसाँग सेिा

दलन चाहन्छु ३०.१ %

पुन: यस अगाडी सेिा दलएको मेनपािर

कम्पनीसाँग सेिा दलन चाहन्न ६९.९%

पुन: यस अगाडीको रोजगारिातासाँग काम

गनव जान चाहन्न ७३.६ %

पुन: यस अगाडीकै रोजगारिातासाँग

काम गनव जान चाहन्छु २६.४ %

म पुन: यस

अगाडी गएकै

मुलुक जान

चाहन्छु , ३६

म पुन: यस

अगाडी गएकै

मुलुक जान चाहन्न

, ६४
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मचत्र १८: गन्तव्य मुलुकको अरु्भव (गतव्य मुलुकमन कनम र तलवको अरु्भवमन आधनररत)  

 

मेनपािर कम्पनीहरुको सेिा मापन (स्तरदनिावरण) ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजरमा सोदिएका प्रश्नहरुमा 

उत्तरिाताहरुले दिएको जानकारीमा आिाररत छ (प्रश्नहरु अनुसुची २ मा हेनुवहोस्) । यस अगाडी नै 

मेनपािर कम्पनीको सेिा दलइसकेका व्यन्धिको अनुभिमा आिाररत हुने भएका कारण स्तरदनिावरणले 

गलत काम गने मेनपािर कम्पनीको बिमासीका बारेमा अन्य व्यन्धिले जानकारी पाउने तथा असल र 

खराि मेनपािर कम्पनी तथा रोजगारिाताहरु को हुन् भन्ने छुट्याउन मद्दत गिवछ । ररकु्रट्मेण्ट 

एडभाइजरमा आफ्नो अनुभि बााँड्ने श्रदमक मधे्य बहुसंख्यक श्रदमकहरुले आफूले सेिा दलएको 

मेनपािर कम्पनीलाई िुई (४२.५ प्रदतित) तथा एक (३५.९ प्रदतित) स्तर (स्टार) दिएका छन् । यसले 

उनीहरु आफूले सेिा दलएको मेनपािर कम्पनीसाँग खुिी दथएनन् भन्ने िेखाउाँछ । तपाईले िैिेदिक 

रोजगारका क्रममा भदनए अनुसार काम र तलि पाउनु भयो िा पाउनु भएन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा पदन 

यो कुरा झन्धल्कन्छ । सो प्रश्नमा ठूलो संख्याका श्रदमकले आफूले भदनए अनुसार काम र तलि नपाएको 

बताएका छन् जसका कारण उनीहरु आफूले सेिा दलएको मेनपािर कम्पनी प्रदत खुिी भएनन् भन्ने 

िेखाउाँछ ।           

मचत्र १९: सममक्षकहरुले गरेको मेर्पनवर कम्पर्ीको स्तरमर्धनारण  

 

 

३.३ २.३

२३.९
१६.१

४५.७

७.२

२७.१

७४.५

०.

२०.

४०.

६०.

८०.

१००.

१२०.

म पुन: यस अगाडी गएको

मुलुकमा रोजगारीका लादग जान

चाहन्न (कुल उत्तरिाता संख्या

१०२०)

म पुन: यस अगाडी गएको

मुलुकमा नै रोजगारीका लादग

जान चाहन्छु (कुल उत्तरिाता

संख्या ५७३)
तलि र काम िुिै भदनए अनुसार नै दथयो

तलि र काम िुिै भदनए अनुसार दथएन

काम भदनए अनुसार नै दथयो तर तलि भने अनुसार दथएन

एक, ३५.९

िुई , ४२.५

तीन , २१.३

चार , ०.३
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२.९ गन्तव्य मुलुकमन आप्रवनसी श्रममकको अरु्भव   

ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजरले सदमक्षा गने श्रदमकहरुलाई प्रश्नािलीमा मेनपािर कम्पनी तथा गन्तव्य 

मुलुकका रोजगारिाताहरुको बारेमा उनीहरुको प्रदतकृया के छ भनेर लेखे्न व्यिस्था गरेको छ । 

उनीहरुले लेखेका मुख्य प्रदतकृयाहरु दनम्नानुसार छन्: 

– रोजगार करार सम्झ ताको अिदि नसदकिै कुनै समस्या परेर म स्विेि फदकव नु परेको भएमा 

मैले कम्पनीलाई जररिाना दतनुव पनेदथयो र मैले स्विेि फदकव ने हिाई दट्कट् पदन आफैं ले 

व्यिस्था गनुवपिवथ्ो । 

– मैले मेनपािर कम्पनीलाई १ लाख ५० हजार दतरें  तर मलाई १० हजारको मात्र रदसि दिइयो । 

यो िोका हो । यस्तो गलत कामका बारेमा सम्वन्धित दनकायलाई जानकारी दिइनु पिवछ र 

यसरी ठग्नेहरु दिरुद्द कारिाही गररनु पिवछ । 

– रोजगार करार सम्झ ताको अिदि सदकनु अगािै फदकव नु परेमा हिाई दट्कट् आफैं ले काट््नुपने 

र कम्पनीलाई जररिाना दतनुवपछव  भदनएको दथयो ।  

– मेरो तलिबाट् हरेक मदहना केदह रकम कादट्न्थ्यो । 

– मलाई (रोजगार करार सम्झ ताका बारेमा) सिै कुरा म न्धखक रुपमा जानकारी दिइएको दथयो । 

तर जि म गन्तव्य मुलुकमा पुगें न मैले भदनए अनुसारको काम पाएाँ  न त भदनएको तलि नै । 

जि म स्विेि फदकव न चाहें , कम्पनीले दिएन । स्विेि फदकव ने भए मलाई रोजगारीका लादग 

ल्याउन कम्पनीले गरेको सिै खचव चुिा गनव भदनयो । त्यसैले म काम गनव बाध्य भएाँ  ।  

– मलाई नेपालमा भदनए जदत नै तलि दिइयो तर त्यसका लादग मैले थप समय (ओभरट्ाइम) 

काम गनुव पयो । तर मैले त्यो थप समय काम गरेिापत थप रकम भने पाइन ।  

– म फेरी पदन िैिेदिक रोजगारमा जान्छु, यो मेरो िाध्यता हो । तर म राम्रो मेनपािर कम्पनी 

माफव त मात्र जान्छु । म यस अगाडी सेिा दलएको मेनपािर कम्पनी माफव त जान्न ।  

– रोजगारीका लादग म पुगेको मुलुकमा ट्र ेड यूदनयन दथयो िा दथएन भन्ने मलाई थाहा भएन । 

– मलाई दन:िुल्क दभसा र दट्कट्को व्यिस्था छ भदनए पदन मैले त्यो सुदििा पाइन । अरु व्यन्धि 

१ लाख दतनव तयार छन्, त्यसैले मलाई (रकम दतरेर) जाने िा नजाने भनेर सोदियो । त्यसैले मैले 

६० हजार दतनुवपयो र म रोजगारीमा गएाँ  । तर ६ मदहनासम्म मैले नेपालमा हुाँिा 

भदनएअनुसारको तलि पाइन । ६ मदहना पश्चात भनें मैले नेपालमा भदनएअनुसारको तलि पाएाँ  

।  

– गाह्रो काम र (भदनएभन्दा) नू्यन तलिका कारण (म) करार सम्झ ताको समयािदि अगाडी नै 

स्विेि फदकव एाँ  र मेनपािर कम्पनी दिरुद्धमा उजुरी गरें  ।  

– एजेण्टले भनेअनुसार काम, तलि, अदतररि काम र त्यसिापतको कमाई मैले केदह पाइन । 

बल्लतल्ल करार अिदि सकेर स्विेि फदकव एाँ  । म नेपालमा एजेण्ट र मेनपािर कम्पनी तथा 

गन्तव्य मुलुकमा रोजगारिाताबाट् ठदगएाँ  । पुन: मलेदसया जान चाहन्न । म अि आफ्नै िेिमा 

केदह गनव चाहन्छु ।  

– मलाई नेपालमा भदनए भन्दा िेरै तलि पाएाँ  ।  

– म हरेक बषव नेपाल आउन पाउाँछु । मैले दिनमा ९ घण्टा काम गनुव पिवछ । 
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३. मर्श्कषा तथन मसकनई 

रोजगारीका लादग दििेदिनेहरुले कमाएर स्विेि पठाउने रकम (दिपे्रषण) ले मुलुक र प्रिासी श्रदमकको 

पररिारलाई महत्वपूणव सहयोग गिवछ । तर यसका लादग प्रिासी श्रदमकहरुले मूल्य चुकाउनु परररहेको 

छ । तथ्हरुले िेखाउाँछन्, िैिेदिक रोजगारमा जानेहरु रोजगारीमा जानु भन्दा पूिव तथा रोजगारीको 

प्रकृयाको चरणमा नै भनावकतावहरुद्धारा िोषणमा पनव सुरु हुन्छ । अनैदतक भनाव अभ्यास तथा िोका र 

चको लागतले गन्तव्य मुलुकमा प्रिासी श्रदमकहरुको हकअदिकार उलं्लघन हुने अिस्था दसजवना हुन्छ । 

यो सन्दभवमा, यस अध्ययनले िैिेदिक रोजगारमा गएका नेपाली श्रदमकहरुले आफूलाई िैिेदिक 

रोजगारमा पठाउने मेनपािर कम्पनीले प्रिान गरेको सेिाका बारेमा गरेको सदमक्षाका आिारमा 

जानकारी दिने उदे्धश्य राखेको छ ।  

यस अध्ययनले िैिेदिक रोजगारमा जान चाहनेहरुलाई दििेिमा उपलव्ि रोजगारीका बारेमा जानकारी 

प्रिान गनव तथा मेनपािर कम्पनीहरुसाँग सम्पकव  स्थादपत गनव एजेण्टहरुको भूदमका महत्वपूणव रहेको 

िेखाएको छ । िैिेदिक रोजगारमा जानेहरुसाँग मेनपािर कम्पनीहरुले रोजगारीमा पठाएिापत दलन 

पाउने रकम सरकारले दनदश्चत गररदिएपदन िैिेदिक रोजगारमा जानेहरुले मेनपािर कम्पनीहरुलाई 

तोदकएभन्दा िेरै ठूलो रकम दतनुवपरररहेको िेखाएको छ । रोजगारीमा जानेहरुले दिदिि दिषवकमा 

रकम दतनुव परररहेको यस अध्ययनले िेखाएको छ । नेपाल सरकारले दन:िुल्क दभसा र दन:िुल्क 

दट्कट्को प्राििान लागु गरेपदन रोजगारीका लादग दििेदिने श्रदमकले मेनपािर कम्पनीहरुलाई ठूलो 

मात्रामा सेिा िुल्क दतनुवपरररहेको छ । यसैगरी यस अध्ययनमा सहभादग मधे्य उले्लख्य श्रदमकले 

उनीहरुलाई तलि र रोजगारीका दिषयमा झुट्टा बाचा गरेर पठाइएको जानकारी दिएका छन् । यो कुरा 

मेनपािर कम्पनीहरुको स्तरदनिावरण (रेदट्ङ) मा पदन प्रदतदिन्धम्वत हुन्छ । हरेक चार मधे्य तीनजनाले 

पुन: आफूले यसअगाडी सेिा दलएको मेनपािर कम्पनीको सेिा भदिष्यमा दलन नचाहेको र पुन: सोही 

रोजगारिातासाँग काम गनव जान अदनचु्छक रहेकोबाट् पदन यो स्पष्ट् हुन्छ । यद्यपी सिै प्रिासी श्रदमकले 

आफू िोषण र ठदगमा परेको बताएका छैनन् र उनीहरुको अनुभि मेनपािर कम्पनी तथा 

रोजगारिाताहरु प्रदत सकारात्मक पदन रहेको छ । तर यस्तो अनुभि भएकाहरुको संख्या नू्यन छ ।   

यो दनश्कषवका आिारमा दिदभन्न सरोकारिाला दनकायहरु (सरकार , रोजगारिाता/भनावकताव, ट्र ेड 

यूदनयन, नागररक समाज, अधे्यता, सिार के्षत्र) बीचमा बदलयो समिय हुन जरुरी छ । भनाव प्रकृयालाई 

न्यायोदचत बनाउन यी कामहरु गनव जरुरी िेन्धखएको छ:  

 सरकारले प्रिासी श्रदमक तथा िैिेदिक रोजगारबाट् स्विेि फकेका श्रदमकलाई ररकु्रट्मेण्ट 

एडभाइजरमा िैिेदिक रोजगारको प्रकृयाका दिषयमा आफ्नो अनुभि लेख्न पे्रररत गनुवपिवछ । 

ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजरमा श्रदमकले गरेको सदमक्षाका आिारमा प्राप्त हुने स्तरदनिावरणका 

आिारमा दत मेनपािर कम्पनीहरुलाई सरकारले दिदभन्न शे्रणीहरु प्रिान गनव सक्दछ । 

 ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजरमा िुई िेिका सरकारबीचको श्रम समझिारी पश्चात रोजगारीका लादग 

गएका श्रदमकहरुलाई पदन उनीहरुको अनुभि बााँड्ने अिसर प्रिान गररनु पिवछ । यसले 

िैिेदिक रोजगारमा नेपाली श्रदमकलाई पठाउने प्रकृयामा संलग्न हुने सरकारी दनकायहरुको 

काममा गनुवपने सुिारका दिषयमा जानकारी प्राप्त हुन्छ ।  

 न्यायोदचत रोजगारिाता तथा न्यायोदचत भनावकतावहरुले आप्रिासी श्रदमकलाई उनीहरुको 

अनुभि ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजरमा लेख्न पे्रररत गनुवपिवछ ताकी न्यायोदचत भनाव प्रकृयालाई 

प्रोत्सादहत गनव सदकयोस् । यसले आप्रिासी श्रदमकको अदभव्यन्धि स्वतन्त्रतालाई पदन 

प्रदतदिन्धम्वत गिवछ । 
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 श्रदमकलाई उनीहरुको अदिकारका दिषयमा जानकार बनाउन दनश्पक्ष रोजगारिाता, दनश्पक्ष 

भनावकताव तथा सरकारले श्रदमकका संगठनहरुसाँग साझेिारी गनव आिश्यक छ ।  

 ट्र ेड यूदनयनहरुले िैिेदिक रोजगारमा जानेहरुलाई जानु पूिव तथा रोजगारीबाट् फकेपदछ 

उनीहरुलाई सिि बनाउन, संगदठत गनव र पररचालन गनव प्राथदमकता दिन जरुरी छ । 

यसैगरी रोजगारीको दनणवय गनुवपूिव तथा रोजगारीका लादग गन्तव्य मुलुक जानु अगाडी 

श्रदमकलाई सूसुदचत गनव ट्र ेड यूदनयनहरुले थप काम गनव आिश्यक छ । यस्तो काम स्थानीय 

सरकार तथा प्रिेि सरकारसाँगको समियमा गनव सदकन्छ । 

 न्यायोदचत भनावका दिषयमा जनचेतना जगाउन ट्र ेड यूदनयनहरुले आफ्ना स्थानीय तथा प्रिेि 

कदमट्ीहरुलाई पररचालन गनव सक्दछन् । सो अदभयान माफव त ट्र ेड यूदनयनहरुले िैिेदिक 

रोजगारीको तयारीमा रहेकाहरुलाई सही सुचना प्रिान गनव सक्दछन् । 

 ट्र ेड यूदनयनहरुले गुनासो सुनुिाईका लादग उद्गम मुलुक र गन्तव्य मुलुकमा उपयुि संयन्त्र 

बनाउन सरकारलाई ििाि दसजवना गनव सक्दछन् । यसैगरी उद्गम मुलुक र गन्तव्य मुलुकका 

ट्र ेड यूदनयनहरुले आप्रिासी श्रदमकको अदिकार रक्षाका लादग एकापसमा न्धद्धपदक्षय सम्वि 

स्थादपत गनव सक्दछन् ।  

 िैिेदिक रोजगारमा जाने श्रदमकहरुले रोजगार करार सम्झ ता स्पष्ट् रुपमा बुझे्न भाषामा 

दलन्धखत रुपमा प्राप्त गरेका छन् िा छैनन् भन्ने दिषयलाई दनगरानी गने काममा ट्र ेड 

यूदनयनहरुको भूदमका महत्वपूणव हुन्छ ।  

 दिद्यमान दनदत तथा न्धद्धपदक्षय श्रम सम्झ ताहरुको प्रभािकारी कायावियनका लादग ट्र ेड 

यूदनयनहरुले सरकारलाई ििाि दिनु पिवछ । साथै िैिेदिक रोजगार व्यिसायीहरु , एजेण्ट तथा 

िैिेदिक रोजगारसाँग सम्वन्धित रहेर काम गने अन्य दनकाय तथा व्यन्धिहरुले िैिेदिक 

रोजगारमा जाने व्यन्धिसाँग दलन सके्न िेरै रकम र श्रम सम्झ ताका बारेमा दनगरानी गनुव पिवछ ।  

 िैिेदिक रोजगारसाँग सम्वन्धित भनाव प्रकृयालाई व्यिस्थीत गनव आदथवक र मानदिय श्रोतमा 

लगानी बढाउन सरकारसाँग ट्र ेड यूदनयनहरुले पहल पैरिी गनव आिश्यक छ । 

 न्यायोदचत भनाव प्रकृयाको दसद्दान्त तथा कायवदिदिलाई प्रिद््रिन गनव नेपालका ट्र ेड यूदनयनहरुले 

बढी भन्दा बढी सकृयता िेखाउन जरुरी छ । यसका लादग ट्र ेड यूदनयनहरुले गैरसरकारी 

संस्थाहरुसाँग सहकायव गनव सक्दछन् र अन्य सरोकारिाला दनकायहरुसाँग सामादजक 

सम्वािलाई अगाडी बढाउाँिै दनदत दनमावताहरुलाई न्यायोदचत भनाव प्रकृयालाई प्रिद््रिन गने 

आिश्यक दनदतहरु बनाउन प्रोत्सादहत गनुव पिवछ । 

 ट्र ेड यूदनयनहरुका सिस्यहरु नेपालभरी रहेका छन् । तसथव उनीहरु माफव त स्थानीय सरकार र 

प्रिेि सरकारमा न्यायोदचत भनाव प्रकृयालाई प्रिद््रिन गने खालको कायवक्रम र दनदत बनाउन र 

लागु गनव प्रोत्सादहत गनुव पिवछ ।  

 िैिेदिक रोजगारमा जानेहरुलाई सूसुदचत बनाएर मात्र िैिेदिक रोजगारमा जाने अिस्था 

दनमावण गनव ट्र ेड यूदनयनहरुले सरकारसाँग पहल पैरिी गनुव पिवछ । यसका लादग यूदनयनहरुले 

सरकारसाँग दमलेर िैिेदिक रोजगारका अिसर र चुन ती, आप्रिासी श्रदमकको अदिकार, 

उपलव्ि सेिाहरु, गन्तव्य मुलुकमा गनव हुने र गनव नहुने काम लगायतका दिषयमा रेदडयो, 

टे्दलदभजन, फेसबुक, युटु्यि, भाइिर लगायतका सामादजक सञ्जाल माफव त सुचना, जानकारी 

प्रिाह गनुव पिवछ ।  

 नेपालका ट्र ेड यूदनयनहरुले गन्तव्य मुलुकका ट्र ेड यूदनयनहरुसाँग समिय तथा सहकायव गरी 

आप्रिासी श्रदमकको सामादजक सुरक्षा, सामुदहक स िािाजी, ज्याला ठदग लगायतका घट्नामा 

न्यायमा पहुाँच लगायतका कायवहरु गनुव पिवछ । दतदनहरुबीचमा दजदसएम, दजएफएमडी, एडीडी 

लगायतका साझा मिहरुमा सहकायव पदन गनुव पिवछ ।  
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 श्रदमकका संगठनहरु तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले श्रदमकको दिचार , प्रदतकृया, अनुभिलाई  

प्रमाणका रुपमा संकलन गनुव पिवछ ।  

 पत्रकार तथा सिार माध्यमहरुले न्यायोदचत भनाव प्रकृयालाई प्रोत्सादहत गने प्रकृदतका 

समाचारहरु प्रकादित/प्रिाररत गनुव पिवछ । िैिेदिक रोजगारीको योजनामा रहेकाहरुलाई 

ईन्टरनेट्, सामादजक सञ्जाल, मोिाइल फोन माफव त कसरी सही सुचना प्राप्त गनव सदकन्छ भन्ने 

बारेमा सिार माध्यमहरुले जानकारीमूलक समाचारहरु प्रकादित/प्रिाररत गनुव  पिवछ ।  

 

अरु्सूमच १ : ररकु्रट्मेण्ट एडभनइजरको तथ्यनङ्क संकलर् मवमध  

तथ्ाङ्क संकलन मुख्य रुपमा िुईिट्ा दिदि माफव त गररएको दथयो । पदहले यूदनयनका सिस्यहरु , 

दजफन्ट सहयोग समूहका सिस्यहरु तथा िैिेदिक रोजगारीबाट् फकेका केदह व्यन्धिहरुलाई तथ्ाङ्क 

संकलनका लादग नेपालका दिदभन्न दजल्लाहरु तथा केदह गन्तव्य मुलुकहरु (मलेदसया, युएई, कतार, 

कुिेत) मा खट्ाइएको दथयो । उनीहरुले प्रिासी श्रदमकसाँग तथ्ाङ्क संकलन गरेका दथए र त्यसलाई 

ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजर िेभसाइट्मा अपलोड गररएको दथयो । िोश्रो, िैिेदिक रोजगारको अनुभि 

बोकेका व्यन्धिहरुले दसिै ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजरको िेभसाइट्मा गएर त्यहााँ रान्धखएको प्रश्नािली भरेर 

आफ्नो सदमक्षा बुझाएका दथए । 

अरु्सूमच २: मेर्पनवर कम्पर्ीको सममक्षनकन लनमग प्रश्नहरु तथन त्यसको अंकभनर 

ररकु्रट्मेण्ट एडभाइजरमा पे्रदषत गररएका समू्पणव सदमक्षाहरुको दिशे्लषणमा एउटै् अंकभार अिलम्वन 

गररएको छ । मेनपािर कम्पनीको सदमक्षा गनुवहोस् भन्ने खण्डमा रान्धखएको प्रश्नािलीमा उत्तरिाताले 

उत्तर दिएपश्चात स्वचादलत रुपमा त्यसको अंकभार गणना हुने व्यिस्था गररएको छ । अंकभार 

दनम्नानुसार रहेको छ:   

क्र.सं प्रश्ननवली खण्ड १: भर्ना शुल्क तथन सम्वद्द खचाहरु हो भने्नमन अंकभनर होइर् भने्नमन 

अंकभनर 

१ मैले भनाव प्रकृयामा दनम्नानुसार दिषयका लादग 

रकम दतरें   
 

 

क) भनाव िुल्क 

ख) स्वास्थ्य पररक्षण िुल्क 

ग) दबमा िुल्क 

घ) सीप तथा योग्यता पररक्षण िुल्क  

ङ) अदभमुन्धखकरण तादलम िुल्क 

च) औजार/सािनको खचव 

छ) यातायात तथा आिास िापतको खचव 

ज) प्रिासदनक खचव 

झ) दििेष तादलम खचव  

ञ) अन्य केदह भएमा उले्लख गनुवहोस्    

उत्तरिाताले हो भन्नेमा संकेत गरेमा 

दनम्नानुसार अंक घट््ने (कुल अंक ५)    
 

 

०.५ 

०.५ 

०.५ 

०.५ 

०.५ 

०.५ 

०.५ 

०.५ 

०.५ 

०.५ 
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 कुल अंकभनर यमद सवै छनमर्एको (संकेत गररएको) 

भएमन.०  

५ 

 खण्ड २: प्रस्थनर् पूवाको अमभमुखखकरण तनमलम  हो भने्नमन अंकभनर  होइर् भने्नमन 

अंकभनर 

२ मैले प्रस्थानपूिवको अदभमुन्धखकरण तादलममा दनम्न 

जानकारी पाएाँ   

क) मेरो अदिकार र िादयत्वहरु सम्वन्धि जानकारी 

ख्) कुनै समस्या भएमा के गने भन्ने जानकारी  

ग) गन्तव्य मुलुकमा उपयोगी सम्पकव  तथा सेिाहरु  

घ) अन्य केदह भएमा ...... 

 

 

१.२५ 

१.२५ 

१.२५ 

१.२५ 

 

 कुल अंक भार ५ ० 

 खण्ड ३: रोजगनर करनर सम्झौतन   

३. 
 

मैले रोजगारी सुरु गनुव अगािै रोजगार करार सम्झ ता 

प्राप्त गरेको दथएाँ  

१.५ ० 

४. रोजगार करार सम्झ ता मैले बुझे्न भाषामा दथयो १.५ ० 

 

५. 
रोजगार करार सम्झ तामा यी दिषयहरु स्पष्ट् रुपमा 

उले्लख गररएका दथए  

    क) तलि 

    ख) गनुवपने कामको बारेमा जानकारी  

    ग) काम गने स्थान  

    घ) काम गनुवपने समय  

    ङ) दििा  

    च) आिास  

    छ) स्वास्थ्य सुदििा  

    ज) अन्य केदह भएमा उले्लख गनुवहोस्  

 

 

०.२५ 

०.२५ 

०.२५ 

०.२५ 

०.२५ 

०.२५ 

०.२५ 

०.२५ 

 

 कुल अंकभनर ५ ० 

 खण्ड ४: कनयास्थलको अवस्थन हो भएमन अंकभनर होइर् भएमन 

अंकभनर 

६ मेरो राहिानी यी मधे्य एकसाँग दथयो   

क) मलाई रोजगारीका लादग पठाउने कम्पनीसाँग 

ख) मेरो रोजगारिातासाँग  

ग) अन्य कसैसाँग 

०  

 मेरो राहिानी आफैं ले राख्न पाएको दथएाँ   १ ० 

७ मैले भदनए अनुसारकै काम पाएाँ  १ ० 

८ मैले भदनएअनुसारकै तलि पाएाँ  १ ० 
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९ उपयुि कारण भएमा म रोजगारीबाट् रादजनामा दिन 

स्वतन्त्र दथएाँ  

१ ० 

१० म कायवरत गन्तव्य मुलुकमा सिस्य बन्न पाउने ट्र ेड 

यूदनयन िा श्रदमक संगठन दथयो 

१ ० 

 कुल अंकभनर ५  

 खण्ड ५: श्रममकको मूल्यनङ्कर् हो भएमन अंकभनर होइर् भएमन 

अंकभनर 

११ म पुन: यस अगाडी सेिा दलएकै मेनपािर कम्पनीको 

सेिा दलन चाहन्छु 

२ ० 

१२ म पुन: पदहलेकै रोजगारिातासाँग काम गनव फदकव न 

चाहन्छु 

२ ० 

१३ म पुन: पदहले गएकै मुलुकमा रोजगारीका लादग जान 

चाहन्छु 

१ ० 

 कुल अंकभनर ५ ० 

 

अर्लनइर्मन सममक्षन पे्रमषत (पोर) भएपमछ 

मादथको अंकभार अनुसार सम्वन्धित मेनपािर कम्पनीको स्तर (स्टार) दनम्नानुसार िेन्धखन्छ 

 

स्तर (स्टनर)  अंकभनर (कुल अंक २५) 

★ ५ अंक भन्दा कम 

★★ ५.१–१० 

★★★ १०.१–१५ 

★★★★ १५.१–२० 

★★★★★ २०.१–२५ 

  

सदमक्षा अपलोड (पे्रदषत) गररसकेपदछ स्तरदनिावरणका आिारमा सृ्कनमा यी पााँचिट्ा मधे्य कुनै एक 

सने्दि सदमक्षा गनेले प्राप्त गिवछन्:  

१. आफ्र्ो अमधकनर मनग्नुहोस् ★  

तपाईले सेिा दलएको मेनपािर कम्पनीले िेरैजसो श्रम कानुन दिपररतको काम गिवछ । तपाईको 

अदिकारको आिाज उठाउनुहोस् । स्थानीय यूदनयनको बारेमा जानकारीका लादग यहााँ क्लीक 

गनुवहोस् । तपाईको कुनै प्रश्न छ िा कुनै मद्धत चाहनुहुन्छ भनें यो फारम भनुवहोस् , हामी तपाईलाई 
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दछटै्ट सम्पकव  गनेछ  ं।        

 

२. तपनई अझ धेरै प्रनप्ती गरे् अमधकनर रनख्रु्हुन्छ ★★ 

तपाईले सेिा दलएको मेनपािर कम्पनीले थोरै मात्र श्रम कानुन पालना गिवछ । आप्रिासी श्रदमकका 

नाताले तपाईले यो भन्दा बढी प्राप्तीको अदिकार राख्नुहुन्छ । तपाईको अदिकारका बारेमा 

जानकारी हादसल गनुवहोस् । स्थानीय यूदनयनसाँग सम्पकव का लादग यहााँ क्लीक गनुवहोस् । आप्रिासी 

श्रदमकको अदिकारका बारेमा जानकारीका लादग यहााँ क्लीक गनुवहोस् ।  

 

३. तपनईको अमधकनरकन बनरेमन जनर्कनरी हनमसल गरु्ाहोस् ★★★   

तपाईले सेिा दलएको मेनपािर कम्पनीले केदह मात्रामा श्रम कानुनको पालना गिवछ । तर यसले एक 

आप्रिासी श्रदमकको अदिकारका दहसािले पूणव रुपमा तपाईलाई सुरक्षा प्रिान गिैन । एक 

आप्रिासी श्रदमकको रुपमा तपाईको कस्तो अदिकार छ भन्ने जान्न यहााँ क्लीक गनुवहोस् । कुनै 

िुदििा भएमा स्थानीय यूदनयनसाँग सम्पकव का लादग यहााँ क्लीक गनुवहोस् । 

 

४. तपनईको अमधकनरकन बनरेमन स्वदेशमन वन गन्तव्य मुलुकमन चर्नखो रहरु्होस् ★★★★ 

तपाईले सेिा दलएको मेनपािर कम्पनीले रादष्ट्र य श्रम कानुन तथा दनदतहरुको अदिकााँि पालना 

गिवछ । यद्यपी अन्तरादष्ट्र य मापिण्डहरु भनें सिैि पालना भएको िेन्धखिैन । एक आप्रिासी 

श्रदमकको गन्तव्य मुलुकमा रहाँिा के कस्ता अदिकार हुन्छन् भन्ने थाहा पाउन यहााँ क्लीक गनुवहोस् । 

 

५. वैदेमशक रोजगनरकन लनमग तयनर रहरु्होस् ★★★★★ 

तपाईले सेिा दलएको मेनपािर कम्पनीले रादष्ट्र य तथा अन्तरादष्ट्र य कानुन तथा श्रम मापिण्डहरुको 

पालना गिवछ । यद्यपी सुिारको सम्भािना सिैि रहन्छ । अकोपट्क िैिेदिक रोजगारको योजना 

बनाएमा तपाईले सही दनणवय गनवका लादग हाम्रो िेभसाइट् हेनुवहोस् । 

 

मेर्पनवर कम्पर्ीको सममक्षन पृष्ठ (पेज) मन उपलव्ध हुरे् स्तरमर्धनारणको संमक्षप्त मववरण  

मशषाक मूल्यनङ्कर् व्यनख्यन 

भनाव िुल्क भनाव िुल्क तथा सम्वन्धित 

खचवहरु 

★★★★★ 

िेरै स्टार (स्तर) ले श्रदमकसाँग थोरै भनाव 

िुल्क दलइएको िा िुन्य लागत अपनाइएको 

जनाउाँिछ ।   

प्रस्थान पूिवको 

तादलम 

प्रस्थान पूिवको तादलम 

★★★★★ 

िेरै स्टार (स्तर) ले श्रदमकले प्रस्थानपूिवको 

तादलम दलएको र जानकारी हादसल गरेको 

जनाउाँिछ । 

रोजगार करार 

सम्झ ता 

रोजगार करार सम्झ ता  

★★★★★ 

िेरै स्टार (स्तर) ले श्रदमकले बुझे्न भाषामा 

तथा स्पष्ट् दििरण सदहतको रोजगार करार 

सम्झ ता प्राप्त गरेको जनाउाँिछ । 

गन्तव्य मुलुकमा 

अिस्था 

कायव अिस्था  

★★★★★ 

िेरै स्टार (स्तर) ले श्रदमकलाई भदनए 

अनुसार उनीहरुले सेिा सुदििा पाएको 

जनाउाँिछ । 
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स्विेि 

फदकव एपदछ 

श्रदमकको मूल्याङ्कन 

★★★★★ 

िेरै स्टार (स्तर) ले श्रदमकहरु सम्वन्धित 

मेनपािर कम्पनीसाँग सनु्तष्ट् रहेको र पुन: 

सेिा दलन ईचु्छक रहेको जनाउाँिछ । 

 

 

 


