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वैदेशशक रोजगारीका लागग कामदार भर्ती 
गने संस्थाहरूको सम्भाववर्त आप्रवासी 
कामदारहरुसँग हुने भेिघाि र्तथा  
संलग्नर्ताको मूल्याङ्कन  
Arjun Kharel, Sudhir Shrestha, Sadikshya Bhattarai, Pauline Oosterhoff and 

Karen Snyder 

मे २०२२ 

सारांश 
यो अध्ययन नेपालमा श्रशमक भतीसम्बन्धी नीतत र अभ्यासका ब्रबचमा रिेको असमानतािरूलाई 
पदिचान गनय र तनजी भती एजेन्सी अथायत म्यानपािर कम्पनीिरु (PRAs) र प्रस्थानपूियको 
अशभमुखीकरण ताशलम प्रिान गने ताशलम केन्रिरू (PDOT) जस्ता बैिेशिक रोजगारीमा 
कामिारिरु पठाउने क्षेत्रमा औपचाररक रुपमा काम गरेका प्रमुख श्रम ब्रबचौशलयािरुले आप्रिासी 
कामिारिरूलाई वििेि प्रस्थान गनुयअतघ मानि बेचब्रबखनबारे जानकारी प्रिान गनय उतनिरुसंग गने 
भेटघाट तथा िुने संलग्नतालाई मूल्याङ्खकन गनय गररएको गथयो। यस अध्ययनका लागग 
छातनएका १५ िटा म्यानपािर कम्पनीिरु र १० िटा PDOT केन्रका व्यिस्थापनसँगको 
अन्तिायताय, उक्त संस्थािरुद्िारा अनलाइनमा  प्रकाशित सामग्रीिरू र नेपालबाट िुने श्रम 
आप्रिासनसम्बन्धी प्रकािनिरूको समीक्षाबाट प्राप्त तथ्याङ्खकिरुलाई यस अध्ययनमा प्रयोग 
गररएको गथयो । 

यस अध्ययनमा नेपालमा श्रशमक भनायको नीतत र अभ्यासका ब्रबचमा धेरै नै असमानतािरू रिेको 
भेदटयो, जस्तो कक ब्रबिेसका रोजगारिाता कम्पनीिरुबाट श्रम माग (labour demand) ल्याउनको 
लागग ब्रबचौशलयािरूको व्यापक प्रयोग तथा अनागधकृत भुक्तानी, नेपाली म्यानपािर कम्पनीिरुले 
कामिारिरूको खोजीका लागग नेपालमा श्रम ब्रबचौशलयािरुको प्रयोग र कमयचारी प्रिासनमा रिेका 
झन्झट तथा अतनयशमतता। यी कुरािरूले नेपाली कामिारिरूको लागग समग्र आप्रिासन लागत 
िदृ्गध िुन पुगेको र उनीिरूको सुरक्षक्षत आप्रिासनलाई प्रभावित बनाएको पाइयो। बैिेशिक 
रोजगारीका लागग प्रस्थान गनुयअतघ आप्रिासी कामिारिरूलाई अनलाइन सामग्री, पत्रपब्रत्रकामा 
छावपएका रोजगारी विज्ञापन र सम्भावित आप्रिासीिरूसँगको आमने-सामनेको अन्तरकक्रयािरू 
मार्य त मानि बेचब्रबखन सम्बन्धी जानकारीिरु न्यूनतम रुपमा मात्र प्रिान गररएको पाइयो। 
अशभमुखीकरण ताशलम कक्षािरू श्रम स्िीकृतत शलनको लागग आिश्यक पने औपचाररकताका 
लागग  मात्र संचालन िुने गरेको र अशभमुखीकरण ताशलम केन्रिरूले गुणस्तरमा आधाररत 
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प्रततस्पधायको सट्टा कामिार भती एजेन्सीसँगको नेटिकय  मार्य त ग्रािकिरू पाउने भएकाले 
उनीिरूले प्रिान गने सेिाको गुणस्तर सुधार गनय उनीिरु प्रोत्सादित नभएको पाइयो। अन्त्यमा, 
यस अध्ययनले सरकारी तनकाय, गैरसरकारी संस्था र भती एजेन्सीलाई नेपालबाट िुने श्रम 
आप्रिासनमा सुधार गने विषयमा केदि सुझाबिरू प्रस्तुत गियछ। 

मुख्य शब्दहरू 
नेपाल; श्रम मध्यस्थकतायिरू; अन्तरायष्ट्रिय श्रम  भनाय; िैिेशिक रोजगार; मानि बेचब्रबखन; 
शलङ्खग; श्रम आप्रिासन; श्रम बेचब्रबखन; पूिय-प्रस्थान अशभमुखीकरण ताशलम; पूिय-प्रस्थानको 
जानकारी; आप्रिासन िासन; भनाय नीतत 

लेखकहरू 
Arjun Kharel (PhD) ब्रत्रभुिन विश्िविद्यालयमा समाजिास्त्रका उप- प्राध्यापक िुनुिुन्छ र उिाँ 
नेपालको काठमािौंष्ट्स्थत सोसल साइन्स ििा: को  सेन्टर र्र ि स्टिी अर् लेबर एण्ि 
मोब्रबशलटी  मा अध्येता समेत िुनुिुन्छ। उिाँको अनुसन्धान आप्रिासन, श्रम, सामाष्ट्जक पररितयन 
र विकासमा केष्ट्न्रत छ।  

Sudhir Shrestha (MA) नेपालको काठमािौंष्ट्स्थत सोसल साइन्स ििा: को सेन्टर र्र ि स्टिी 
अर् लेबर एण्ि मोब्रबशलटी  मा अनुसन्धानकतायका रूपमा काययरत िुनुिुन्छ। उिाँको अनुसन्धान 
रुगच श्रम, आप्रिासन  र अनौपचाररक रोजगारीमा रिेको छ। 

Sadikshya Bhattarai (Msc) सन ्२०१९ िेखख नेपालको काठमािौंष्ट्स्थत सोसल साइन्स ििा: 
को सेन्टर र्र ि स्टिी अर् लेबर एण्ि मोब्रबशलटी मा एक अनुसन्धान अगधकृतका रूपमा 
काययरत िुनुिुन्छ। उिाँको पेिागत परृठभूशममा राष्ट्रिय तथा अन्तरायष्ट्रिय आप्रिासन  र 
जीविकोपाजयन लगायत आप्रिासन  र गततिीलतासँग सम्बष्ट्न्धत विविध मुद्िािरूमा गररएका 
कायय समेदटएका छन ्।  

Pauline Oosterhoff (PhD, MA, MPH) सन ्२०१४ िेखख बेलायतष्ट्स्थत इष्ट्न्स्टच्युट अर् 
िेभलपमेन्ट स्टिीज, युतनभशसयटी अर् ससेक्स, मा अध्येता िुनुिुन्छ। IDS मा उिाकँो 
अनुसन्धानले यौन तथा प्रजनन स्िास्थ्य एिम ् अगधकारिरू, आधुतनक िासत्ि तथा श्रम 
आप्रिासन, मिामारी र मानिीय प्रततकक्रयािरूमा केष्ट्न्रत गरेको छ र त्यसमा नीतत, योजना र 
स्थानीय िास्तविकतािरू बीचको अन्तरको अध्ययन गररएको छ।  

Karen Snyder (PhD, MPH) भ्यानकुभर, क्यानिाका एक मूल्याङ्खकनकताय एिम ्
अनुसन्धानकताय िुनुिुन्छ । उिाँको मानिबेचब्रबखन-विरुद्ध, मानि अगधकार, स्िास्थ्य र 
िातािरणसम्बन्धी नीतत तथा अभ्यासिरू सुधारमा २५ िषयभन्िा बढी अनुभि छ। 
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सारसंक्षेप 
मानि बेचब्रबखन सम्बन्धी ब्रबषयमा िालसम्म प्रकाशित िस्तािेजले मु्यतया पीडितिरूको 
दृष्ट्रटकोण, उनीिरूको उद्धार र पुनस्थायपनामा ध्यान केष्ट्न्रत गरेको भए पतन मानि बेचब्रबखन 
िा जबरजस्ती श्रमका घटनािरूमा जानीजानी िा अनजानमा सियोग पुयायउन सक्ने तनजी 
कामिार भती  एजेन्सीिरू (वपआरए) र आप्रिासन-सम्बष्ट्न्ध सेिा प्रिायकिरू जस्तै पुिय-प्रस्थान 
अशभमुखीकरण ताशलम (वपडिओदट) सञ् चालन गने संस्थािरु, िा ततनीिरूका काययिरू पछाडिको 
प्रेरणालाई धेरै ििसम्म बेिास्ता गरेको पाइन्छ। यस सन्िभयमा, यस  अध्ययनले प्रमुख 
औपचाररक श्रम मध्यस्थकतायिरू − वपआरए र वपडिओदट केन्रिरू − को सरोकार र 
अिरोधिरूलाई बुझ्ने कोशिस गियछ ककनभने ततनीिरूका ितयमान व्यिसातयक अभ्यासिरूले 
मानि बेचब्रबखनका घटनािरूमा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रूपमा योगिान गरेको िुनसक्छ। वििेष 
गरी, यस अध्ययनले नेपालबाट सुरक्षक्षत आप्रिासनको कायायन्ियनमा बाधा पुर् याउनसक्ने 
नेपालको श्रशमक भनायको नीतत र अभ्यासका ब्रबचमा रिेका कमीिरूलाई पदिचान गने प्रयास 
गरेको छ। यसले िैिेशिक रोजगारीमा जाने आप्रिासी कामिारिरूलाई  प्रिान गररएको सुरक्षक्षत 
आप्रिासन सम्बन्धी जानकारीको गुणस्तरमा केष्ट्न्रत िँुिै, कामिारिरूसँग वपआरए र वपडिओदट 
केन्रिरुको िुने भेटघाट र संलग्नताको पतन मूल्याङ्खकन गियछ।  

यस अध्ययनले विद्यमान प्रकािनिरूको समीक्षा, अध्ययनका लागग छातनएका वपआरएिरू र 
वपडिओदट केन्रिरूका माशलकिरू र प्रबन्धकिरूसँगको अन्तिायताय र सम्भावित आप्रिासी 
कामिारिरूसँग पिँुच र संलग्नताका लागग वपआरएिरू र वपडिओदट केन्रिरूले प्रयोग गने 
अनलाइन सामग्रीिरूको विश्लेषण समेतको शमगश्रत विगध प्रयोग गरेको गथयो। अध्ययनका लागग 
छनोट गररएका १५ िटा वपआरए र १० िटा वपडिदटओ केन्रिरूका व्यिस्थापन पक्षसँग अन्तिायताय 
शलइएको गथयो। अन्तिायतायबाट प्राप्त तथ्यांकको साथै छनोट गररएका वपआरएिरू र वपडिओदट 
केन्रिरूको आगधकाररक िेबसाइटिरू, रे्सबुक परृठिरू, र ट्विटर खातािरूबाट प्राप्त अनलाइन 
सामग्रीिरूलाई अनुसन्धान उद्िेश्यिरू प्राप्त गनय मु्य रूपमा प्रयोग गररयो। प्राथशमक 
श्रोतिरुबाट संकशलत तथ्यांकिरू र अन्य श्रोतिरुबाट उपलब्ध तथ्यांकिरुलाई  सँगै राखेर 
विश्लेषण गररएको गथयो। 

यस अध्ययनले वििेिका रोजगारिातािरूबाट श्रम माग खररि गनेिेखख नेपालका वपडिओदटमा 
कामिारिरू पठाउनेसम्मका कुरािरूमा नेपालको श्रशमक भनायका नीतत र  अभ्यासिरूका विचमा 
धेरै बेमेलिरु रे्ला पारेको छ।1 यी बेमेलिरुल ेवपआरएको व्यापार सञ्चालनको लागत र अन्ततः 
कामिारिरूको लागग आप्रिासनको लागत बढाएको पाइन्छ। साथै, यस अध्ययनले राज्यका नीतत 
तथा तनयमिरूको राम्रो तनयत भए तापतन अप्रभािकारी िुन सक्छन ्र अनपेक्षक्षत पररणामिरू 
तनम्त्याउन सक्छन, र साथै वपआरएिरूलाई मानि बेचब्रबखन तनयन्त्रण गनय कम उत्प्रेरणा प्रिान 

 
1
 'श्रमको माग पुर्ती' ले शवदेिमा रोजगारदार्ता कम्पर्नीहरूबाट कामदारहरूको माग सुरशिर्त गर्नुुलाई जर्नाउँछ, जबशक 'श्रशमकहरूको सोशसिंग” भन्र्नाले प्राप्त गररएको मागलाई शमलाउर्न 

स्वदेिमा कामदार ल्याउर्ने र छर्नोट गर्नुु हो। 
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गनय सक्छन र उनीिरूलाई कदिलेकािीीँ अप्रत्यक्ष रूपमा संदिग्ध भनाय अभ्यासको सियोग शलन 
बाध्य तुल्याउंन सक्छन भन्ने पाएको छ। अध्ययन नमूनामा परेका वपआरएिरू र वपडिओदट 
केन्रिरूका अगधकांि उत्तरिातािरूले राज्यद्िारा िालै लागू गररएका, वपआरएिरूको इजाजतपत्र 
निीकरणको लागग लगातार िईु आगथयक िषयको लागग कष्ट्म्तमा १०० जना कामिार पठाउनु पने 
अतनिाययता र वपआरएिरू र वपडिओदट केन्रिरूले तनक्षपेको रकम बढाउनुपने आिश्यकता, जस्ता 
प्रािधानिरूले उनीिरूको व्यिसायलाई असर गरेको ररपोटय गरेका गथए। कोरोना भाइरस (कोशभि–
१९) को मिामारीले कामिारको माग घटेको अिस्थामा यी नीततको कायायन्ियनले कामिारिरूको 
थ्रेसिोल्ि सं्या पूरा गनयको लागग उगचत सोचविचार नगरी  वििेिी रोजगारिातािरूबाट श्रम माग 
खररि गनय वपआरएिरूलाई प्रोत्सािन गराउन सक्छ। गन्तव्य िेि र रोजगारिाता कम्पनीिरूको 
नीतत र अभ्यासलाई विचार नगरी स्रोत िेिमा मस्यौिा गररएका श्रम आप्रिासन सम्बन्धी 
नीततिरू, न्यूनतम पाररश्रशमकको मापिण्ि र श्रम माग खररिको मामलामा झै अप्रभािकारी िुन 
सक्छन । तसथय, कामिारिरूको आप्रिासन अनुभिलाई सुधार गने उद्िेश्यले बन्ने कुनै पतन 
नीतत र काययक्रमिरूमा स्रोत र गन्तव्य ििैु िेिका सरोकारिालािरूलाई समािेि गनुयपछय। 
वपआरएिरूले कामिार आिश्यकताको विज्ञापन राष्ट्रिय िैतनक पब्रत्रकामा प्रकाशित गनुयपने कानुनी 
आिश्यकता छ। तर, यस अध्ययनले कानुनको पालना गनयका लागग मात्रै यस्ता विज्ञापन 
प्रकाशित गने गरेको पाएको छ । सम्भावित आप्रिासी कामिारिरूलाई रोजगारी र सचेतना-
सम्बष्ट्न्धत जानकारी सञ्चार गनय विज्ञापनिरू प्रभािकारी छैनन ्ककनभने पत्रपब्रत्रकािरु, 
सम्भावित आप्रिासीिरूको ठूलो दिस्सा बसोबास गने िगुयम गाउँिरूमा पुग्िैनन। सम्भावित 
ग्रािकिरूसम्म पुग्न सूचना र सञ्चार प्रविगध र सामाष्ट्जक सञ्जालको प्रयोग केिी ठूला 
वपआरएिरू र 'न्यायोगचत भनाय अभ्यास' अनुसार आफ्नो व्यिसातयक काययिरूलाई सुव्यिष्ट्स्थत 
बनाएका वपआरएिरूमा मात्र सीशमत रिेको अध्ययनले िेखाएको छ । छावपएका 
समाचारपत्रिरूसम्मको पिँुचको कमी र वपआरएिरूद्िारा सामाष्ट्जक सञ्जालको सकक्रय प्रयोगको 
कमी भएको अिस्थामा, सम्भावित आप्रिासी कामिारिरू र वपआरएिरू बीचको जानकारीको 
खािल मु्यतया सामान्यतया एजेन्ट िा िलाल भनेर गचतनने अनौपचाररक श्रम 
मध्यस्थकतायिरूले पुती गरेका छन | तयनल ेकाम सम्बन्धी जानकारी प्रिान गनय र आप्रिासन 
प्रकक्रयालाई सिज बनाउन सम्भावित आप्रिासी कामिारिरूसँग उनीिरूको तनकटता र व्यष्ट्क्तगत 
सम्बन्धको र्ाइिा उठाउँछन ्। तथावप, आप्रिासन प्रकक्रयामा एजेन्ट िा िलालिरूको प्रयोग 
राज्यद्िारा गैरकानूनी मातनन्छ । एजेन्ट/िलालिरूको अिैध िैशसयत भएको, तर ततनीिरूको 
सेिािरूको व्यापक प्रयोग िुने गरकोले जदटल अिस्था तनम्त्याएको यस अध्ययनले िेखाएको छ। 
एजेन्ट िा िलालिरूले गलत काम गरेको अिस्थामा पतन उनीिरुलाई उनीिरुको कामको लागग 
जिार्िेिी बनाउन सककिैन।  

अशभमुखीकरण ताशलम कक्षािरू श्रम स्िीकृतत शलनको लागग आिश्यक पने औपचाररकताका 
लागग  मात्र संचालन िुने गरेको र अशभमुखीकरण ताशलम केन्रिरूले गुणस्तरमा आधाररत 
प्रततस्पधायको सट्टा कामिार भती एजेन्सीसँगको नेटिकय  मार्य त ग्रािकिरू पाउने भएकाले 
उनीिरूले प्रिान गने सेिाको गुणस्तर सुधार गनय उनीिरु प्रोत्सादित नभएको पाइयो।  सबै 
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वपडिओदट केन्रिरूले िैिेशिक रोजगार बोियबाट  ताशलम प्राप्त प्रशिक्षकिरू मार्य त बोियद्िारा नै 
विकशसत एउटै पाठ्यक्रम पढाउछन।् 

अध्ययनबाट प्राप्त जानकारीिरुको आधारमा, यस अध्ययनले सरकार, राष्ट्रिय गैर-सरकारी 
संस्थािरू (एनजीओ) र अन्तरायष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थािरू (आईएनजीओ), वपआरएिरू र 
वपडिओदट केन्रिरूका लागग तनम्न उपायिरू शसर्ाररस गियछ: 

सरकारका लागग 
‒ न्यूनतम तनक्षेप र बैंक ग्यारेन्टीिरू, वपआरएिरूद्िारा प्रत्येक िषय पठाईनुपने कामिारिरूको 

न्यूनतम सं्या र न्यूनतम रेर्रल पाररश्रशमक सम्बन्धी प्रािधान जस्ता वपआरए र 
वपडिओदट केन्रिरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गने नीतत र तनयमिरूलाई ततनीिरूले पाने 
सम्भावित प्रभाििरूमा पूिय अध्ययन सदित र सम्बष्ट्न्धत सरोकारिालािरूसँगको परामियमा 
पररमाजयन गररनु आिश्यक िेखखन्छ। अन्यथा, ततनीिरूले अनपेक्षक्षत पररणाम तनम्त्याउन 
सक्छन।् 

‒ श्रशमकिरूको दितलाई प्राथशमकता दिन, एजेन्ट र िलालिरूलाई इजाजतपत्र दिने िा 
ततनीिरूमार्य त वििेि गएका कामिारिरूप्रतत एजेन्ट र िलालिरूलाई जिार्िेिी बनाउने गरी 
एजेन्ट र िलालिरूको प्रयोगलाई व्यिष्ट्स्थत प्रािधानिरू ल्याउनुपछय।  

‒ अशभमुखीकरण ताशलम कक्षािरू श्रम आप्रिासन प्रकक्रयाको प्रारम्भमा िुनुपियछ। यसलाई श्रम 
आप्रिासन प्रकक्रयाको अन्तमा राख्नाले आप्रिासीिरूलाई सूगचत तनणययिरू शलन सियोग 
नगरेको पाइन्छ। 

एनजीओ र आईएनजीओहरूको लागग 
‒ राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थािरू र आईएनजीओिरू - जस्तै माइती नेपाल, ष्ट्जम्मेिार व्यिसाय 

गठबन्धन (आरब्रबए) र अन्तरायष्ट्रिय नैततकतायुक्त भनाय प्रणाली ( आइररस)  ले सम्भावित 
कामिारिरूसँग पिँुच र संलग्नता गततविगधिरू विस्तार र सुदृढ गनय वपआरएिरूलाई सियोग 
गनय सक्छन।् त्यस्ता पिँुचका गततविगधिरूमा सुरक्षक्षत आप्रिासन, जबरजस्ती श्रम, र 
बेचब्रबखन सम्बन्धी सचेतनातमक जानकारी पतन िुनुपछय।  

‒ सरकार र वपआरएिरूसँग काम गने गैरसरकारी संस्था र आईएनजीओिरूले सम्भावित 
आप्रिासी कामिारिरूलाई लक्षक्षत गिै सुरक्षक्षत आप्रिासनसम्बन्धी सचेतना काययक्रमिरू 
सञ्चालन गनय सक्छन;् तथावप, सुरक्षक्षत आप्रिासन सम्बन्धी त्यस्ता सचेतना काययक्रमिरू 
परीक्षण नगररएका अनुमानिरूमा आधाररत निोस ्भन्नेमा ध्यान पुयायउनुपछय र यी 
काययक्रमलाई ततनीिरूको प्रभािकाररताको मूल्याङ्खकनकासाथ अनुगमन गररनुपछय।  

वपआरएहरूका लागग 
‒ वपआरएिरूले सम्भावित आप्रिासी कामिारिरूलाई रोजगार सम्झौता र अन्य सुरक्षक्षत 

आप्रिासन सम्बन्धी जानकारी पूणय रूपमा खुलाएर उपलब्ध गराउनुपछय र कदिलेकािीीँ 
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शमडियामा ररपोटय िुनेगरेका कामिारिरूलाई नक्कली सम्झौता दिने िा सम्झौता प्रततस्थापन 
गने जस्ता भनाय उद्योगमा िुने कुप्रथािरूको सामूदिक रूपमा प्रततरोध गनुयपियछ ।  

‒ वपआरएिरूले सम्भावित कामिारिरूको समूिलाई लक्षक्षत गनय आफ्नो रे्सबुक परृठिरू 
बुसदटगं  )boosting (  गने र सम्भावित कामिारिरूसँगको आफ्नो अनलाइन संलग्नतालाई 
अझ सकक्रय र प्रभािकारी बनाउन छुट्टै सामाष्ट्जक सञ्जाल रणनीतत बनाउन विचार गनुयपछय 
। 

वपडिओटि केन्रहरूका लागग 
‒ वपडिओदट केन्रिरूले नक्कली बायोमेदिक िाष्ट्जरी रेकियिरू िा उपष्ट्स्थत नभएकािरूलाई 

प्रमाणपत्र जारी गने जस्ता ताशलम सत्रिरूमा िुने गलत अभ्यासिरूलाई किा रूपमा तनगरानी 
र तनयन्त्रण गनय आिश्यक छ । 

‒ वपडिओदट केन्रिरूले सरकारले ल्याएको िेिगत जानकारी समािेि भएको नयाँ पाठ्यक्रम 
लागू गनुयपछय । 
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कृतज्ञता 
यो अध्ययन विशभन्न व्यष्ट्क्त र संस्थािरूको सामूदिक प्रयत्न िो । िामी अध्ययनका क्रममा 
नेपालमा सञ्चाशलत “िाम्रो सम्मान” पररयोजनाअन्तगयत अनुसन्धानका लागग रकम उपलब्ध 
गराउने संयुक्त राज्य अमेररकाको अन्तरायष्ट्रिय विकास एजेन्सी (युएसएि), र्ोरेन, कमनिेल्थ 
एण्ि िेभलपमेन्ट अकर्स (एर्सीिीओ) (पदिले िीएर्आइिी), र विनरक इन्टरनेिनलप्रतत 
कृतज्ञता व्यक्त गनय चािन्छौं । यस प्रततबेिन तयारीका विशभन्न चरणिरुमा अमूल्य दटप्पणीिरू 
दिएर योगिान पुर् याउनुभएकोमा विनरक इन्टरनेिनलका अड्रा स्टाकय , दिशसया रयान र शमिेल 
म्याके र िाम्रो सम्मान पररयोजनाका जैनब अ्तर, सब्रबना प्रधान, बालमुकुन्ि िुमागाईं र 
सनोज तुलाचनलाई पतन धन्यिाि दिन चािन्छौँ। अष्ट्न्तम ररपोटयको समीक्षा गरी रचनात्मक 
प्रततकक्रया प्रिान गनुयभएकोमा बािय समीक्षक जोएल माक पतन धन्यिािका पात्र िुनुिुन्छ। यसका 
साथसाथै, अष्ट्न्तम ररपोटय समीक्षा गरी वििेष रूपमा अध्ययनको प्रस्ताि विकास गनय सियोग 
गनुयभएकोमा सोिल साइन्स ििा: का तनिेिक दिपक थापालाई िामी धन्यिाि दिन चािन्छौँ। 
सेन्टर र्र दि स्टिी अर् लबेर एण्ि मोब्रबशलटीमा काययरत रष्ट्जता ढंुगानाले अध्ययनको 
प्रस्तािको मस्यौिा तयार पानयका लागग गनुयभएको योगिानको पतन किर गियछौँ। 

यस अध्ययनको दिस्सा बन्न सिमत भएकोमा िामी नेपालका तनजी भनाय एजेन्सीिरू र पूिय-
प्रस्थान अशभमुखीकरण केन्रिरूबाट अन्तिायताय दिने व्यष्ट्क्तिरूप्रतत आभारी छौं । उनीिरूले भनाय 
प्रकक्रया, पुिय -प्रस्थान अशभमुखीकरण ताशलम सञ्चालन गने र नेपालबाट श्रम आप्रिासनलाई सिज 
बनाउने चुनौती र बाधािरूको बारेमा जानकारी प्रिान गनय र आफ्नै अनुभििरू साझा गनय आफ्नो 
बिुमूल्य समय दिनु भएको गथयो । साथै अन्य अन्तिायताय दिने व्यष्ट्क्तिरूसँग जोडिन सियोग 
गनुयिुने सम्पुणय अन्तिायताय दिने व्यष्ट्क्तिरूप्रतत पतन िामी कृतज्ञ छौं । 

विकास अध्ययन संस्थानमा काययरत  एमी काउलाियले पररयोजना व्यिस्थापनमा र सोिल 
साइन्स ििा: मा काययरत  रीता भुजेलले अध्ययन आयोजना गने क्रममा प्रिासतनक सिायता 
प्रिान गनुयभएकोमा उिाँिरूप्रतत पतन आभार प्रकट गियछौँ| 
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अध्ययनमा प्रयोग गररएका शब्दावली र 
धारणाहरूको पररभाषा 
वैदेशशक श्रम आप्रवासन: यसले कुनै पतन व्यष्ट्क्त आरू् नागररक नरिेको अको कुनै राज्यमा 
पाररश्रशमक शलएर गने कामिरूमा संलग्न िुनगइरिेको, संलग्न भएको िा संलग्न िुिै आएको 
कायय िा प्रकक्रयालाई जनाउँछ (िककष्ट्जमाना) २०१७)। 

जबरजस्र्ती श्रम: अन्तरायष्ट्रिय श्रम संगठनको जबरजस्ती  श्रम मिासष्ट्न्ध, १९३० (नम्बर २९) का 
अनुसार, जबरजस्ती िा बाध्यकारी श्रम भनेको 'कुनै व्यष्ट्क्तले िण्िको धम्की दिएर जबरजस्ती 
शलइएको र तनजको इच्छा विपरीत गराइएकोसबै कायय िा सेिा' िो (ILO २०२१ क : धारा २, 
पररच्छेि १)। 'कुनै पतन िण्िको धम्की दिएर ' भन्ने िब्िको पररभाषाले अतनिायय रूपरूले कुनै 
िण्िात्मक कारबािीलाई जनाउँिैन तर धेरै माशमलािरूमा िेखखए जस्तै, कामिारिरूले अगधकार िा 
वििेषागधकारिरू गुमाउनु भन्ने कुरा समािेि िुन सक्छ। मापनको उद्िेश्यका लागग, आईएलओले 
तीनिटा आयामिरू प्रयोग गियछ: स्ितन्त्र भती, िबाबमा गररने काम र जीिन, र रोजगारिाता 
छोड्न असम्भि अिस्था। यी तीन आयामिरू मध्ये कुनै पतन िेखखने जुनसुकै रोजगारीलाई 
जबरजस्ती श्रम मातनन्छ (माक et al २०१७)। 

कमैया श्रम: रोजगारिाता र कमयचारी बीचको सम्बन्धलाई िणयन गियछ जसमा कमयचारीलाई 
आफ्नो रोजगारिाता छनोट गने स्ितन्त्रता िँुिैन र आफ्नो काम गने व्यिस्थाका ितय तथा 
अिस्थािरूमािाताय गनय सक्िैन (ओस्टरिर्, िमाय र बन्सय २०१७)। 

श्रम बजार मध्यस्थकर्ताष: जुनसुकै संस्था िा तनकाय जसल ेकामिारिरू र र्मयिरू बीच रिेर 
कसरी कामिारिरू र्मयिरूसँग मेल गराउने, कसरी काम सम्पन्न गने र कसरी संघषयिरू 
समाधान गनेब्रबषयमा सिजीकरण गनय, सूगचत गनय िा तनयमन गने काम गियछ।(अटर २००९) 

औपचाररक श्रम बजार मध्यस्थकताय: जुनसुकै संस्था िा तनकाय जुन कानुनी आिेििरूको 
संजालद्िारा िाशसत िुन्छ, जस्तै इजाजतपत्र िा िताय आिश्यकतािरू, र प्रभािकारी भनाय  र 
रोजगार भती सुतनष्ट्श्चत गनय कानूनी िातयत्ि बोकेको िुन्छ। 

अनौपचाररक श्रम बजार मध्यस्थकताय: जुनसुकै संस्था िा तनकाय जुन सामान्यतया िताय 
गररएको िुिैनन ्र जसमा साना उद्यमिरू, व्यष्ट्क्तगत एजेन्टिरू, उप-एजेन्टिरू िा िलालिरू 
समािेि िुन सक्छन जसले िगुयम क्षेत्रका कामिारिरू भनाय गियछ जिाँ ठूला तनजी भनाय 
एजेन्सीिरू (वपआरएिरू) पुग्न सक्िैनन ्(युनुस २०२०)। यस अध्ययनमा अनौपचाररक श्रम 
मध्यस्थकताय मातनने व्यष्ट्क्तिरूको समूिमा आकांक्षी आप्रिासीका पररिारका सिस्यिरू, 
आर्न्तिरू, तछमेकीिरू र साथीिरू, साथै पूिय िा ितयमान आप्रिासी कामिारिरू छन,् जसले 
आरू्लाई एजेन्ट िा िलालको रूपमा गचनाउन िा नागचनाउन सक्छन ्तर जसले आकांक्षी 
आप्रिासीिरूलाई अन्य एजेन्ट िा िलालिरूसँग िा श्रम आप्रिासनका लागग सीधै वपआरएिरू सँग 
सम्िद्ध गियछन।् 



 

ids.ac.uk कार्यपत्र पुस्र्तक २०२२ सङ्ख ्र्ा ५७१ 

वैदेशिक रोजगारीका लाशग कामदारहरू भर्ती गरे्न एजेन्सीहरूद्वारा सम्भाशवर्त आप्रवासीहरूसँग पहँुच र संलग्र्नर्ताको मूल्र्ाङ्ख कर्न 
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मानव बेचबबखन/व्यक्तर्त बचेबबखन: भन्नाले िोषण गने उद्िेश्यले धम्की दिएर िा िष्ट्क्त प्रयोग 
गरेर िा अन्य कुनै प्रकारले बल प्रयोग गरेर, अपिरण गरेर, ठगी िा जालसाजी गरेर, 
अगधकारको िरुूपयोग गरेर िा जोखखम ष्ट्स्थततको प्रयोग गरेर िा अको व्यष्ट्क्तमागथ तनयन्त्रण 
रिेको व्यष्ट्क्तको मन्जुरी शलन पैसा िा लाभिरू दिने िा शलने गरेर व्यष्ट्क्तिरूलाई भनाय गने, 
ओसारपसार गने, स्थानान्तरण गने, आश्रय दिने िा कुनै तनष्ट्श्चत स्थानमा ल्याउने काययलाई 
जनाउँछ।  (युएन २०००)। 

ननजी भनाष एजेन्सी: यस अध्ययनमा, नेपालको प्रचशलत कम्पनी ऐन अन्तगयत स्थावपत 
संस्थािरूलाई जनाउँछ जसले अन्य िेििरूमा विज्ञापन गररएका कामका लागग कामिारिरू भनाय 
गने िैिेशिक रोजगार व्यिसाय सञ्चालन गनय इजाजतपत्र प्राप्त गरेका छन ्(श्रम तथा रोजगार 
मन्त्रालय २०१६)। 

अननयशमर्त आप्रवासी र अननयशमर्त आप्रवासन: पठाउने, िाष्ट्न्जट गने र प्राप्त गने िेििरूको 
तनयामक मापिण्िभन्िा बादिर िुने गरी वििेिी सीमा पार गने  व्यष्ट्क्त । तिनुसार, 'अतनयशमत 
आप्रिासन' िब्िले अतनयशमत आप्रिासीले प्रयोग गने आप्रिासन प्रकक्रयालाई जनाउँछ (श्रम तथा 
रोजगार मन्त्रालय २०१६)। प्रत्येक आप्रिासी व्यष्ट्क्तको मानिअगधकारलाई ध्यानमा राखेर ‘अिैध 
आप्रिासी’ िा ‘िस्तािेजवििीन आप्रिासी’ को सट्टा ‘अतनयशमत आप्रिासी’ िब्ि प्रयोग गररन्छ।  

सुरक्षक्षर्त आप्रवासन : यसको मतलब आप्रिासीिरू आफ्नो स्िास्थ्य, कानूनी ष्ट्स्थतत िा जीिनसँग 
सम्बष्ट्न्धत कुनै पतन जोखखमिरूबाट आप्रिासन प्रकक्रयाका सबै चरणिरूमा (उत्पवत्त, िाष्ट्न्जट, र 
गन्तव्य िेििरूमा) सुरक्षक्षत छन।्  (एएर्इिब्लु अन्तराष्ट्रिय २०२०) 

क्जम्मेवार व्यवसाय गठबन्धन (आरबबए): 'विश्िव्यापी आपूततय श्रृंखलाबाट प्रभावित विश्िभरका 
कामिारिरू र समुिायिरूको अगधकार र कल्याणमा सियोग गनय प्रततबद्ध' कम्पनीिरूद्िारा 
स्थावपत गैर-नार्ामूलक संस्था (आरब्रबए २०२१क) । आरब्रबएले भती दिने एजेन्सीिरूलाई नैततक 
भनाय सम्बन्धी ताशलम - नैततक भनाय प्रिंसा पाठ्यक्रम पतन प्रिान गियछ - जसले श्रम 
आपूततयकतायिरूलाई आरब्रबएका जबरजस्ती श्रम मापिण्ििरूअनुरूप सँग पङ्खष्ट्क्तबद्धतामा 
जबरजस्ती श्रमको सम्बन्धमा  कम्पनीको अपेक्षािरू पूरा गनय आधारभूत ज्ञान र उपकरणिरू 
प्रिान गियछ। पाठ्यक्रमले सिभागीिरूलाई जबरजस्ती श्रममा आरब्रबएको मापिण्ििरू विरूद्ध 
आरै्लाई मूल्याङ्खकन गनय र आन्तररक नीततिरू, प्रकक्रयािरू, प्रणालीिरू, र ती पूरा गनय आिश्यक 
पने िक्षतािरू पदिचान गने कायययोजनािरू तयार गनय मद्ित गने अपेक्षा गररएको छ (आरब्रबए 
२०२१ख)। 

नैनर्तकर्ता आधाररर्त कामदार गनाष अभ्यासकर्ताष संघ (इप्यान): नेपालमा भनाय एजेन्सीिरूद्िारा 
स्थापना गररएको एक संस्था जसले अन्तरायष्ट्रिय श्रम कानूनप्रतत आफ्नो प्रततबद्धता जनाउँछ। 
कामिारिरूको लागग तनिुल्क भनाय  सदित, इप्यानले ‘श्रशमक भनायमा अन्तरायष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 
मानि अगधकारको सम्मान, संरक्षण र पूततय गने’र कामिारिरूको भनाय गिाय िुल्क नशलने 
सदितका गततविगधिरूमा संलग्न िुने लक्ष्य राखेको छ (इप्यान २०२१)। 
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संक्षक्षप्र्त रूप 
एईिी एशमराती दिराम 
सीइएसएलएएम श्रम तथा गततिीलताको अध्ययन केन्र 
सीआइएए अष्ट््तयार िरुूरूयोग अनुसन्धान आयोग 
िोफे िैिेशिक रोजगार विभाग 
इप्यान नेपाल नैततकता व्यिसायी संघ 
यफइबब िैिेशिक रोजगार बोिय 
जीसीसी खािी सिकायय पररषि 
जीओयन नेपाल सरकार 
आइसीटि सूचना र सञ्चार प्रविगध 
आइिीएस ् विकास अध्ययन संस्थान 
आएललो अन्तरायष्ट्रिय श्रम संगठन 
आइएनजीओ अन्तरायष्ट्रिय गैर-सरकारी सगंठन 
आइरीस अन्तरायष्ट्रिय भती अखण्िता प्रणाली 
एनजीओ गैर-सरकारी संगठन 
रु नेपाली रूपैया ँ
वपडिओटि पूिय-प्रस्थान अशभमुखीकरण ताशलम 
वपआरए तनजी भतीभती एजेन्सी 
ररयल कतारी ररयाल 
आरबबए ष्ट्जम्मेिार व्यिसाय गठबन्धन 
एसएआर साउिी अरब ररयाल 
यसयमयस छोटो सन्िेि सेिा 
टिआइवप मान्छेको बेचब्रबखन 
यूएइ संयुक्त अरब इशमरेट्स 
यूयस संयुक्त राज्य 
यूयसएआइिी  संयुक्त राज्य अमेररकाको अन्तरायष्ट्रिय विकास एजने्सी 
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1. पररचय 
1.1 अनुसन्धान पररयोजनाको पषृ्ठभूशम 
िाम्रो सम्मान पररयोजना संयुक्त राज्य अमेररकाको अन्तरायष्ट्रिय विकास तनयोग (यूयसएआइिी ) 
तथा  र्ोरेन, कमनिेल्थ एण्ि िेभलपमेन्ट अकर्स अन्तगयतको  युके एिको सिायता तथा 
विनरक इन्टरनेिनलद्िारा काययन्ियन गररएको पाँच िषे काययक्रम िो। यस काययक्रमको लक्ष्य 
नेपालमा रणनीततक रूपमा चयन गररएका िििटा ष्ट्जल्लामा मानि बेचब्रबखन (दटआइवप) लाई   
कम गनुय िो। रोकथाम, संरक्षण, अशभयोजन र साझेिारी, ‘४ पीिरू’ प्रयोग गरेर, िाम्रो सम्मान 
पररयोजनाले मानि बेचब्रबखन  कम गनयका लागग विशभन्न सरोकारिाला र कायायन्ियन 
साझेिारिरूलाई एकजुट गराउने छ। िाम्रो सम्मान पररयोजनाले िैिेशिक श्रम आप्रिासको क्रममा 
नेपाली कामिारको बेचब्रबखन र नेपालमै ियस्क मनोरञ्जन क्षेत्रमा िुने बेचब्रबखनलगायत 
प्राथशमकताका क्षते्रिरूमा प्रिवृत्तिरूको नक्साङ्खकन गनय; मानि बेचब्रबखन (दटआइवप) का बारेमा 
आधारभूत ज्ञानमा सुधार गनय; र मानि बेचब्रबखनलाई कम गनय र बेचब्रबखनबाट बचेका र 
बेचब्रबखनको जोखखममा रिेका मातनसिरूका लागग सेिा प्रिािमा सुधार गनय के गनय जरूरी छ 
भनेर पदिचान गनयका लागग शमगश्रत विगधिरू प्रयोग गरी बिु-विषयक, काययपरक-अनुसन्धान 
पररयोजनािरू सञ्चालन गनय आफ्नो अन्तरायष्ट्रिय अनुसन्धान साझेिारका रूपमा युतनभशसयटी अर् 
ससेक्स, यूकेको विकास अध्ययन संस्थान (आइिीयस) लाई संलग्न गराएको छ।  

IDS ले यो अध्ययन सञ्चालन गनयका लागग सेन्टर र्र ि स्टिी अर् लेबर एण्ि मोब्रबशलटी 
(सेस्लम) सँग सम्झौता गरेको छ। सेस्लम श्रम तथा आप्रिािनको ब्रबषयमा अध्ययन अनुसन्धान 
गिै आएको काठमािौँ ष्ट्स्थत सोसल साइन्स ििा: अन्तगयत  स्थापना गररएको एक अनुसन्धान 
केन्र िो। 

1.2 अध्ययनको पषृ्ठभूशम 

1.2.1 नेपालमा वैदेशशक श्रम आप्रवासननको प्रचलन 
नेपालमा ठूलो सं्यामा मातनसिरू जीविकोपाजयनका लागग अन्तरायष्ट्रिय श्रम आप्रिासनमा 
सिभागी िुन्छन ्(शसजापतत, भट्टराई र पाठक २०१५; शसजापतत et al. २०१७; िमाय et al. 
२०१४; श्रम, रोजगार तथा सामाष्ट्जक सुरक्षा मन्त्रालय २०२०) प्रत्येक िषय श्रम बजारमा प्रिेि गने 
तीन चौथाइ युिािरूले नेपालमा श्रमिष्ट्क्तको िदृ्गधसँगै रोजगारी िदृ्गधको िरले गतत शलन 
नसकेका कारण  िेि बादिर नै रोजगारी खोज्छन ्(राष्ट्रिय योजना आयोग र संयुक्त रारिसंघीय 
विकास काययक्रम २०२०) िैिेशिक रोजगार विभागले सन ्२००९/१० िेखख २०१८/१९ सम्मको 
ििकमा ४० लाखभन्िा बढी नेपाली कामिारलाई भारतबािेक अन्य मुलुकमा रोजगारीका लागग 
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श्रम स्िीकृतत दिएको गथयो ।2 कोशभि–१९ को मिामारी अतघको 'सामान्य' अिगधमा, प्रत्येक िषय 
५लाख भन्िा बढी श्रम स्िीकृततिरू 'नयाँ प्रिेि'3 को लागग अनुमतत सदित जारी गररएको गथयो। 
उिािरणका लागग, सन ्२०१८/१९ मा नेपाली आप्रिासी कामिारिरूलाई4 ५०८,८२८ श्रम स्िीकृतत 
दिइएको गथयो, ततनीिरूमध्ये ‘नयाँ प्रिेि’ को लागग दिईने श्रम स्िीकृततिरूले आधाभन्िा कम 
(४६.४ प्रततित) योगिान पुर् याएको छ (िैिेशिक रोजगार विभाग २०१९)। मिामारीकोसँगै 
नेपालबाट श्रमआप्रिासनन घटेको छ । यद्यवप, २०२०/२१ मा १,६६,६९८ नेपाली कामिारिरूलाई 
श्रम स्िीकृतततत जारी गररएको गथयो र यसमा नयाँ प्रिेि स्िीकृततिरूले कुल श्रम स्िीकृततको 
पाँचको िईु भाग (४३.२ प्रततित गथयो (िैिेशिक रोजगार विभाग २०२१ए)। नेपालबाट िुने 
अशभलेखखत श्रम आप्रिासन मलेशसया र खािी सिकायय पररषद् (जीसीसी) अन्तगयतका िेििरू 
(कतार, संयुक्त अरब इशमरेट्स, साउिी अरेब्रबया, कुिेत, बिराइन र ओमान) मा धेरै केष्ट्न्रत छ। 
यी िेििरूले २००८/०९ र २०१६/१७  को बीचमा जारी गरेको ३५ लाख श्रम स्िीकृतत5 मध्ये ८६.४ 
प्रततित दिस्सा ओगटेका छन।् (श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय २०२०) 

िैिेशिक रोजगार विभागद्िारा प्रिान गररएको श्रम आप्रिासनन तथ्याङ्खकले कामको लागग 
भारतमा आआप्रिासनन िुने ठूलो सं्याका व्यष्ट्क्तिरूरू समािेि गिैन। नेपाल र भारतबीचको 
खुला शसमाना र कुनै पतन सरकारी तनकायको स्िीकृतत नपने भएकाले रोजगारीका लागग भारत 
जाने आप्रिासीको सङ्ख्या यककन गनय गाह्रो भएतापतन सो सं्या कररब १२ िेखख १५ लाखको  
िारािारीमा रिेको अनुमान गररएको छ - जुन नेपालबाट रोजगारीका लागग अस्थायी रूपमा 
भारतमा जाने कुल श्रम आप्रिासीिरूको कररब आधा िो , जसमध्ये कररब ९० प्रततित पुरूष छन ्
(िमाय २०१३)। त्यसैगरी, अतनयशमत च्यानलिरू मार्य त प्रिास गने प्रिस्त सं्याका मातनसिरू, 
आगधकाररक िैिेशिक रोजगार विभाग तथ्याङ्खकमा पतन रेकिय गररएको िँुिैन । यी अनागधकृत 
माध्यमिरू प्रयोग गरेर भारतबाट गन्तव्यमा उिान गने व्यष्ट्क्तिरू िा पययटक/विद्याथी शभसामा 
यात्रा गने तर आफ्नो गन्तव्यमा रोजगारी गने व्यष्ट्क्तिरू िुन सक्छन।् यद्यवप, यी 
आप्रिासीिरूले ब्रबिामा घर र्कँिा र वििेिमा उिी रोजगारी पुनः सुरू गनय नेपालबाट उड्िा 
िैिेशिक रोजगार विभाग बाट श्रम स्िीकृतत शलएर आफ्नो ष्ट्स्थतत तनयशमत गनय सक्छन ्(श्रम, 
रोजगार तथा सामाष्ट्जक सुरक्षा मन्त्रालय २०२०)। २०१८/१९ मा, ५,३३६ व्यष्ट्क्तिरूले आफ्नो 
प्रिास तनयशमत गरे, जसमध्ये ९१ प्रततित पुरूषिरू गथए (िैिेशिक रोजगार विभाग २०२१ए)। 

नेपालबाट कामिारिरू मु्यतया सीप र पाररश्रशमकको शे्रणीमा तल पने कामका लागग वििेि 
जान्छन।् सन ्२०२०/२१ मा नेपालबाट कुल कामिारमध्ये आधा (४८.२२ प्रततित) 'अिक्ष' काममा 

 
2  रोजगारीका लागग भारत जान ेनेपाली कामिारिरूलाई श्रम स्िीकृतत दिइँिैन; िेनुयिोस ्श्रम, रोजगार र सामाष्ट्जक 

सुरक्षा मन्त्रालय (२०२०)। 
3  'नयाँ प्रिेि' को लागी श्रम स्िीकृततिरू ती कामिारिरूलाई जारी गररन्छ जो पदिलो पटक तनष्ट्श्चत गन्तव्य िेिमा 

एक तनष्ट्श्चत रोजगारिाताको लागग काम गनय जाँिैछन।् ‘पुनःप्रिेि’ अनुमतत, जसलाई ‘निीकरण गररएको श्रम 
स्िीकृतत’ पतन भतनन्छ, निीकरण गररएको सम्झौतामा एउटै काममा र्कय न ेकामिारिरूलाई जारी गररन्छ। 
भतीभती एजेन्सीिरूले श्रम आआप्रिासननको नयाँ प्रिेि िगय अन्तगयत पने कामिारिरूको आआप्रिासनन सम्बन्धी 
प्रकक्रयाका काम  गछयन।् र्केका आप्रिासीिरूले सामान्यतया आफ्नो श्रम स्िीकृतत आर्ैं  िा मध्यस्थकतायिरूको 
न्यूनतम सियोगमा निीकरण गछयन।् 

4  नेपालमा आगधकाररक तथ्याङ्खकिरू आगथयक िषयद्िारा दिइन्छ, जुन साउन १ गतेबाट सुरु िुन्छ । 
5  यस आंकिाल ेरोजगार स्िीकृतत  प्रणाली मार्य त िक्षक्षण कोररयामा  आआप्रिासनन गने नेपाली कामिारिरूलाई 

जारी गररएको श्रम स्िीकृतत समािेि गिैन; सन ्२००८ िेखख २०१७ सम्म कररब ४५ िजार नेपाली कामिार यस 
प्रणालीमार्य त आआप्रिासनन गरेका गथए । 
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गएका गथए, जसमा पुरूष र मदिलाको समान अनुपात रिेको गथयो, त्यसपतछ 'िक्ष' (४२.३ 
प्रततित) र 'अधयिक्ष'  (९.४ प्रततित) मातनने कामिारिरू गथए।(ibid)। खास पेिाको सन्िभयमा, 
नेपालका अगधकांि कामिारिरूलाई प्राथशमक पेिामा रोजगारी दिइएको छ  जसअन्तगयत तनष्ट्श्चत 
रूपरूमा, 'तनदियरट' (कृवष र शसकमी, र विद्युतीय र मेकातनकल काम जस्ता वििेष क्षेत्रिरूसँग 
जोडिएका) िा 'अतनदियरट' (कुनै वििेष क्षेत्रिरूसँग नजोडिएको श्रम िगयिरू, जस्तै सामान्य श्रशमक, 
सामान्य कामिार, सियोगी, सर्ा गने, प्याक गने र लोि गने, आदि) श्रम शे्रणीिरूमा पियछन 
(श्रम, रोजगार तथा सामाष्ट्जक सुरक्षा मन्त्रालय २०२०)। 

विगत एक ििकमा मदिला आप्रिासनको अनुपात ५ प्रततितभन्िा अशल बढी रिेको तथा  
नेपालबाट श्रम आप्रिासनमा संलग्न मु्यतया पुरूषिरू छन।् तथावप, आगथयक चुनौतत, प्राकृततक 
प्रकोप, घरेलु दिसंा, र बादिरी संसार िेने चािना जस्ता 'कारकिरू'आप्रिासन सम्बन्धी िर र 
प्रततबन्धिरू भन्िा बदढ भएको कारण कूल श्रम स्िीकृततमा मदिला कामिारको दिस्सा समयसँगै 
बढेको छ, जसमा सन ्२००८/०९ मा ३.९१ प्रततित र २०२०/२१ मा ६.८७ प्रततित रिेको छ। 
(ibid; िैिेशिक रोजगार विभाग २०२१क)। नेपाली मदिला आप्रिासीका लागग िीषय पाँच गन्तव्य 
िेििरू यूएई, कतार, साइप्रस, जोियन र माष्ट्ल्िभ्स िुन,् जसमा कुल मदिला आप्रिासी ७९.६९ 
प्रततित छन ्। (श्रम, रोजगार तथा सामाष्ट्जक सुरक्षा मन्त्रालय २०२०; िैिेशिक रोजगार विभाग 
२०२१क) । यद्यवप, श्रम आप्रिासनको समग्र ढाँचा भन्िा पुरूषिरूको गन्तव्य िेििरूको ढाँचा 
र्रक छैन (श्रम, रोजगार र सामाष्ट्जक सुरक्षा २०२० मन्त्रालय; िैिेशिक रोजगार विभाग 
२०२१क)। मदिला कामिारिरू सरसर्ाइ, लुगा धुने, आततथ्यता र िेरचाि जस्ता केिी पेिा 
क्षेत्रिरूमा केष्ट्न्रत छन,् भने पुरूष कामिारिरू  श्रम, सुरक्षा, सरसर्ाइ र लुगा धुने, आततथ्यता, 
ड्राइशभङ, र तनमायण जस्ता धेरै विविध पेिा क्षेत्रिरूमा  संलग्न छन ्(श्रम, रोजगार तथा 
सामाष्ट्जक सुरक्षा मन्त्रालय २०२०)। 

1.2.2 नेपालबाि श्रम आप्रवासनलाई सहज बनाउन श्रम मध्यस्थकर्ताषहरूको 
भूशमका 
नेपाली कामिारिरूको वििेि आप्रिासनमा (भारत बािेक)6 धेरै ििसम्म तनजी भती एजेन्सीिरूले, 
जसलाइ स्थानीय रूपमा 'म्यानपािर कम्पनी' भनेर गचतनन्छ (वपआरएिरू), मद्ित गियछन ्| यी 
तनजी भती एजेन्सीिरूले नेपालमा रोजगार खोज्नेिरूलाई वििेिका रोजगारिातािरूसँग जोड्न 
मित्त्िपूणय भूशमका खले्छन।् आप्रिासनका लागग अगधकांि श्रम स्िीकृततिरूको प्रकृया वपआरएिरू  
मार्य त अगािी बढाइन्छ, यद्यवप त्यस्ता स्िीकृततिरू व्यष्ट्क्तगत रूपमा िा सरकार-सरकार 
ब्रबचको सम्झौतािरू मार्य त आप्रिासनको िकमा सरकारी तनकायिरू (ibid.) मार्य त प्रकृया अगािी 
बढाउन सककन्छ। कोशभि-१९ मिामारी सुरू िुनु अतघ, २०१८/१९ मा, िैिेशिक रोजगार 
विभागद्िारा जारी गररएको गररएका २,००,००० श्रम स्िीकृततिरू वपआरएिरू मार्य त गथयो, जुन 
त्यो िषय जारी गररएको कुल ‘नयाँ प्रिेि’ श्रम स्िीकृततको लगभग नौ ििांि िो  (िैिेशिक 
रोजगार विभाग २०१९) । वपआरएिरूले आप्रिासी कामिारिरूलाई आिश्यक कागजी कायय पूरा 

 
6  भारतमा सीमापार श्रम आप्रिासनमा वपआरएिरुको प्रयोग िँुिैन। 
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गनय र श्रम स्िीकृतत, शभसा र ििाई यात्रा दटकटिरू प्राप्त गनय सियोग पतन प्रिान गियछन।् 
(एम्नेस्टी इन्टरनेिनल २०१७; कनय एण्ि मुलर-बोकर २०१५) 

वपआरएिरूको िक्षक्षण कोररया र इजरायल जस्ता िेििरूमा आप्रिासन सिज बनाउन कुनैप्रकारको 
संलग्नता िँुिैन| यी मुलुकिरुका िकमा  श्रशमक आप्रिासनलाई स्रोत र गन्तव्य ििैु िेिका 
सरकारिरूले समग्र आप्रिासन प्रकक्रयाको तनरीक्षण गरी सरकार-िेखख-सरकार मोिाशलटी अन्तगयत 
सिजीकरण गररन्छ । िक्षक्षण कोररया सरकारले सन ्२००८ िेखख रोजगार स्िीकृतत प्रणाली 
(ईपीएस) अन्तगयत नेपालबाट प्रत्येक िषय तनष्ट्श्चत सं्यामा कामिार लैजाने गरेको छ र िक्षक्षण 
कोररयामा कामिार आप्रिासनमा वपआरए संलग्न छैनन ्(राई, खरेल र थापा २०१९; राष्ट्रिय 
समाचार सशमतत २०२०)। नेपाल सरकारले इजरायल सरकारसँगको सम्झौता (ररपष्ट्ब्लका २०२०) 
बमोष्ट्जम नेपाली कामिारलाई इजरायलमा िेरचाि गने काममा पठाउने तयारी गरेको छ। यद्यवप, 
यी आप्रिासन प्रिाििरू वपआरएिरू मार्य त श्रम स्िीकृतत प्राप्त गनेिरूको तुलनामा एक अंि मात्र 
िो। उिािरणका लागग, सन ्२००७ मा इवपएस लागू भएिेखख नेपालले कोररयामा पठाउने 
कामिारको िावषयक सं्या ८,००० नाघेको छैन । (राई et al. २०१९)। नेपाली कामिारले सन ्
१९९३7 िेखख जापान सरकारले सञ्चालन गरेको प्राविगधक इन्टनय ताशलम काययक्रम मार्य त जापान 
जान पाउँछन ्र २०१९ िेखख पेिा-वििेष सीप भएका कामिारिरूले स्पेशसर्ाइि ष्ट्स्कल्ि िकय सय 
प्रोग्राम मार्य त आप्रिासन गनय सक्छन ्(यामानाका २०२१), तर नेपाली वपआरएिरु अझै पतन श्रम 
आप्रिासनको यस प्रिािको सिष्ट्जकरणमा संलग्न छन।्  

नेपाली पीआरएिरूले आफ्नो व्यिसाय सञ्चालन गनय कम्पनी रष्ट्जरिारको कायायलयमा िताय गरी   
िैिेशिक रोजगार विभागबाट इजाजतपत्र प्राप्त गनुयपने िुन्छ (नेपाल सरकार २००७: धारा १०, 
पररच्छेि ३)। यस अध्ययनको समयमा नेपालमा ८३४ पीआरएिरू ‘सकक्रय’ गथए (िैिेशिक रोजगार 
विभाग एन.डि.)। सबै वपआरएिरू काठमािौं उपत्यकामा छन ्। ती मध्ये २९ िटाको मात्र िेिका 
अन्य भागिरूमा िाखा कायायलयिरू छन ्(िैिेशिक रोजगार विभाग २०२१ख); अगधकांि (२१ िटा) 
को एउटा मात्र िाखा कायायलय छ, जबकक बाँकीको २-४ िटा िाखा छन।् िाखा कायायलयिरू 
पोखरा, ब्रबतायमोि, इटिरी, भरतपुर, धरान, लिान लगायतका सिरमा रिेका छन ्।  

वपआरएिरूका अततररक्त, अन्य सेिा प्रिायकिरू छन,् जस्तै  पूिय प्रस्थानअशभमुखीकरण ताशलम 
(वपडिओदट) केन्रिरू, गचककत्सा केन्रिरू र औपचाररक रूपमा नेपालबाट कामिारिरूको 
आप्रिासमा संलग्न भएका िाभल एजेन्सीिरू आदि । िैिेशिक रोजगार ऐन (२००७) ले िैिेशिक 
रोजगारीमा जाने कामिारलाई िैिेशिक रोजगार विभागद्िारा अगधकृत संस्थािरूबाट 
अशभमुखीकरण ताशलम शलन अतनिायय गरेको छ (नेपाल सरकार २००७) §27) । आप्रिासीिरू 
बादिर प्रस्थान गनुय अतघ, वपडिओदट केन्रिरूले उनीिरूलाई िैिेशिक रोजगार प्रकक्रयािरू, कानुनी 
प्रािधानिरू, यात्रा जानकारी, प्रेषण तथा सियोगसेिािरू, र िैिेशिक रोजगार सम्बन्धी अन्य 
सुरक्षा उपायिरू बारे जानकारी प्रिान गियछ। वपडिओदट केन्रिरू िताय गररएका तनजी कम्पनीिरू 
िुन ्जसलाई  िैिेशिक रोजगार विभागले ताशलम प्रिान गनय पयायप्त पूिायधार, मानि संसाधन, र 
आिश्यक अन्य साधन र स्रोतिरू छन ्भनी पुष्ट्रट गरेपतछ  इजाजतपत्र प्रिान गियछ, र िैिेशिक 

 
7 TITP बारे थप जानकारीका लागग, यिाँ िेनुयिोस:् प्राववगधक इन्िनष प्रशिक्षाथी कायषिम के हो?, जेआइदटशसओ।  

https://www.jitco.or.jp/en/regulation/index.html
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रोजगार बोिय (िैिेशिक रोजगार बोिय) द्िारा तनगरानी गररन्छ (ibid: §28, §29) । २०२० मा 
१७१ आगधकाररक अशभमुखीकरण केन्रिरू  सञ्चालनमा गथए (श्रम, रोजगार तथा सामाष्ट्जक 
सुरक्षा मन्त्रालय २०२०) । नेपालमा वपिोओदट काययक्रम सरकारी तनकायिरू र तनजी क्षेत्रिरूको 
समन्ियमा सञ्चालन िुन्छ । िैिेशिक रोजगार बोियले पाठ्यक्रम डिजाइन गियछ, यसको 
कायायन्ियनको तनरीक्षण गियछ, र ताशलमको स्तर अनुगमन गियछ भने  कायायन्ियन तनकायिरू  
िैिेशिक रोजगार बोियद्िारा अगधकार प्रिान गरेका तनजी ताशलम केन्रिरू िुन।् (श्रम, रोजगार 
तथा सामाष्ट्जक सुरक्षा मन्त्रालय र िैिेशिक रोजगार बोिय २०२०; नेपाल सरकार २००७, §27, 
§28). 

त्यसैगरी िैिेशिक रोजगारीका लागग वििेि जानुअतघ कामिारले नेपाल सरकारबाट अनुमतत प्राप्त 
स्िास्थ्य संस्थाबाट स्िास्थ्य परीक्षण गराउनुपनेछ| (नेपाल सरकार २००७) §27) त्यस्ता मेडिकल 
सेन्टरिरूले मेडिकल परीक्षणिरू गछयन ्र बादिर जाने आप्रिासीिरूलाई उनीिरूको स्िास्थ्य 
कर्टनेस पुष्ट्रट गने प्रमाणपत्रिरू प्रिान गछयन ्। सन ्२०२० मा, बादिर जाने आप्रिासीिरूलाई सेिा 
प्रिान गने यस्ता २२६ मेडिकल सेन्टरिरू गथए (श्रम, रोजगार र सामाष्ट्जक सुरक्षा मन्त्रालय 
२०२०)। यद्यवप, अत्यािश्यक आआप्रिासनन सम्बन्धी सेिािरू काठमािौं र अन्य प्रमुख 
सिरिरूमा केष्ट्न्रत छन ्। वपडिओदट र सरकारीबाट अगधकार प्राप्त गचककत्सा परीक्षण केन्रिरूको 
उल्लेखनीय अनुपात काठमािौं उपत्यकामा छ र बाँकी काठमािौँ बादिरका मु्य ििरिरूमा छन।् 

आप्रिासन गनय चािने अगधकांि मातनसिरू मूलतः काठमािौं उपत्यका बादिरका िगुयम ग्रामीण 
क्षेत्र र गाउँिरूबाट आएका िुन्छन,् जिाँ औपचाररक केन्र िा कायायलयिरू छैनन।् २०१८/१९ मा 
आप्रिासी कामिारिरूका लागग िीषय िस स्रोत ष्ट्जल्लािरू मध्ये आठ प्रिेि १ र प्रिेि २ मा 
अिष्ट्स्थत गथए जसले  नेपालबाट िुने कुल श्रम आप्रिासनको ४० प्रततित दिस्सा ओगटेको गथयो 
(श्रम, रोजगार तथा सामाष्ट्जक सुरक्षा मन्त्रालय २०२०) । यसको मतलब उच्च शिक्षा नभएका 
मातनसिरूल8े, आरै् यी संस्थािरूसम्म पुग्ने बाटो खोज्नुपछय, यसले सामान्यतया एजेन्ट िा 
िलाल भनेर गचतनने अनौपचाररक श्रम मध्यस्थकतायिरूका लागग बजार खुल्िछ | (ओस्टरिर् 
एण्ि ह्याकर २०२०; पाओलेदट et al। २०१४; युनुस २०२०)। सम्भावित आप्रिासी कामिारिरू 
प्रायः सिर बादिरका िुन्छन,् वपआरएिरू सामान्यतया ठूला ििरिरूमा केष्ट्न्रत िुन्छन ्र 
ग्रािकिरू प्राप्त गनय र आफ्नो व्यिसायलाई तनरन्तरता दिन अनौपचाररक श्रम 
मध्यस्थकतायिरूको  सेिािरू शलनुपने िुन्छ ।  

सबै भती एजेन्सीिरू,एजेन्ट र िलालिरू ठगग गने प्रकृततका नभए पतन, गलत सूचना, छल र 
िोषण जस्ता विशभन्न प्रकारका कसुरिरू प्रायः विशभन्न प्रकािनमा आइरिेका  िुन्छन ्
(उिािरणका लागग, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल २०११ िेनुयिोस)्। कामिारिरूलाई यौन काययका लागग 
बेचब्रबखन गररएको िा पाररश्रशमक र कामको अिस्थाको अपयायप्तता  िा गलत जानकारी प्रिान 
गररएको िा अमानिीय अिस्थामा काम गनय बाध्य पाररएको भन्ने ररपोटय गररएको छ जसलाई 
जबरजस्ती श्रम िा मानि बेचब्रबखनको रूपमा िगीकृत गनय सककन्छ (आष्ट्न्रस नास्री र 

 
8  As per the calculation of raw data from the Nepal Labour Force Survey 2017/18, more than 60 per cent 

of Nepalis who went abroad for employment had a secondary level of education or less and 

approximately 8 per cent were found to be illiterate 
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ष्ट्स्ितनअस्कय  २०१५)। नेपालमा ५१९ जना बैिेशिक रोजगारीबाट र्केका मदिला आप्रिासीिरूसँग 
गररएको अध्ययनले, राष्ट्रिय स्तरमा सामान्यीकरण गनय नसककने भए पतन, धेरैजसो (९० 
प्रततित) मदिलािरूले9 वििेिमा रोजगारीका क्रममा जबरजस्ती श्रमको अिस्था अनुभि गरेको 
पाइएको गथयो | (म्याक, ककस र ष्ट्जम्मरम्यान २०१९) । सोिी अध्ययनले आप्रिासी 
कामिारिरूको झण्िै तीन चौथाईले आप्रिासन चक्रमा जबरजस्ती श्रमको अिस्था अनुभि गरेको 
पतन िेखायो। अगधकारीिरूको अनुमान अनुसार साउिी अरबमा ७०,००० भन्िा बढी नेपालीिरूले 
िमनकारी पररष्ट्स्थततिरूमा काम गछयन,् जसमा जबरजस्ती श्रम भएको िुन सक्छ, र कतार र 
यूएई ििैु िेिमा काम गने नेपाली कामिारिरूले रोजगारिातािरूले उनीिरूको राििानी रा्छन ्र 
कदिलेकािीीँ उनीिरूको पाररश्रशमक मदिनौंसम्म भुक्तानी गिैनन ्भन्ने ररपोटय गररएको छ 
(अमेररकी राज्य विभाग २०२०)। जनिरी २०२० मा, नेपाल प्रिरीको अपराध अनुसन्धान ब्यूरोले 
आप्रिासी कामिारिरूलाई वििेि पठाउने क्रममा अिैध गततविगधबाट पैसा कमाउने ४१ भती 
एजेन्सीिरूमागथ र्ौजिारी अनुसन्धान सुरू गरेको गथयो । 

श्रम भतीको मुद्िा र जबरजस्ती श्रम, मानि बेचब्रबखन, र भती गने  र रोजगार दिने 
एजेन्सीिरूको अनैततक र जालसाजी व्यििार बीचको सम्बन्ध राष्ट्रिय र अन्तरायष्ट्रिय स्तरमा 
संचालन िुने विशभन्न समारोििरु मार्य त  बिसमा  अगाडि आइरिेको िुन्छ  (एन्डे्रस et al. 
2015) । यद्यवप, सबै भती एजेन्सीिरूलाई,कगथत रूपमा ठगी गततविगधिरूमा सलंग्नताको 
सन्िभयमा , एकसमान समूिको रूपमा पररकल्पना गनुय, मानि बेचब्रबखन रोकथामका लक्षक्षत 
िस्तक्षेपिरू गनय प्रभािकारी िुनेछैन। आप्रिासनको प्रकक्रया सिजीकरणमा उनीिरूको मित्िपूणय 
काययलाई विचार गिाय  यी सबै वपआरएिरूलाई कगथत अपराधीको रूपमा िगीकृत गनुय अनोगचत 
िुन्छ , ।  

अझ मित्त्िपूणय कुरा , श्रम मध्यस्थकतायिरूको दृष्ट्रटकोण बताउने र उनीिरूले सञ्चालन गने 
तररकाको व्या्या गने अनुसन्धान भएको छैन,  जसले श्रम आप्रिासन र बेचब्रबखनबीचको 
सम्बन्धमा बुझाई प्रिान गनय सक्छ। वपआरएिरूको भतीविगधिरू र ततनीिरूको अन्य श्रम 
मध्यस्थकतायिरूसँगको सम्बन्धमा गररएको अध्ययनले भती उद्योगको समग्र काययप्रणाली बुझ्न 
र नेपालमा आप्रिासन नीततिरूमा रिेको कमीिरू पदिचान गनय योगिान पुर् याउन सक्छ। 
त्यसैगरी, वपडिओदट केन्रिरूले आप्रिासी कामिारिरूलाई अशभमुखीकरण ताशलम दिने क्रममा 
भएको (सम्भावित) िरुाचारको लागग ततनीिरूको  आलोचना गररएको भए पतन (मण्िल २०२१ 
शस), केन्रिरूको दृष्ट्रटकोणबाट उनीिरुले आप्रिासी कामिारिरूसँग कसरी सम्पकय  स्थावपत गछयन 
र संलग्न िुन्छन र कसरी पूिायधार स्थापना गछयन ्र व्यििारमा पूिय प्रस्थान जानकारी प्रिान 
गछयन भनेर बुझ्न नगण्य प्रयास भएका छन ्। यस सन्िभयमा, वपआरए र वपडिओदटिरू 
सम्भावित आप्रिासी कामिारिरूसँग कसरी संलग्न िुन्छन ्भनी िेनय उनीिरूको पिँुच र संलग्नता 
गततविगधिरू को नक्सांकन र अन्िेषण गनय आिश्यक छ र उनीिरूको व्यिसाय सञ्चालनमा 

 
9  आइएलओद्िारा पदिचान गररएको जबरजस्ती श्रमको तीन आयामिरू - अस्ितन्त्र भती, िबाबमा रिेको काम र 

जीिन, र रोजगारिाता छोड्ने असम्भि अिस्था- मापन गररएको छ; यी मध्ये कुनै एक आयाम िेखखयो भने त्यो 
जबरजस्ती श्रम िुनेछ । 
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चनुौतीिरू, र उनीिरूले मानि बेबेचब्रबखन बारे सम्भावित आप्रिासीिरूलाई के-कस्ता पूिय-प्रस्थान 
सूचनािरू प्रिान गछयन ्भनेर पदिचान गनुयपछय । 

1.2.3 पूवष आप्रवासन सचेर्तना कायषिमको प्रभावकाररर्ता  
जनचेतना अशभिदृ्गध अशभयानिरू र पूिय आप्रिासन ताशलमिरू मानि बेचब्रबखन रोक्न प्रयोग 
गररने लोकवप्रय रणनीततिरू िुन।् अशभयानिरूमा प्रायः प्रयोग गररने साधनिरू प्रचारात्मक 
गततविगधिरू र सञ्चार सामग्रीिरू जस्तै पोस्टरिरू, पचायिरू, विज्ञापनिरू, चलगचत्रिरू, ष्ट्क्लपिरू, 
साियजतनक सेिा घोषणािरू, र टेशलशभजन र रेडियो विज्ञापनिरू िुन।् विगत एक ििकमा, 
बेचब्रबखन लगायत आधुतनक िासत्िलाई रोक्न रूचाइएको रणनीततको रूपमा सचेतना अशभिदृ्गध 
र पूिय आप्रिासन ताशलममा पयायप्त लगानी भएको छ। 

तथावप, प्राय: सचेतना अशभयानिरू र पूिय-आप्रिासन िस्तक्षेपिरूकोप्रभािकाररताको मूल्याङ्खकन 
नगररएको िा आप्रिासी कामिारिरूको सुरक्षामा ततनीिरूको प्रभािकाररता धेरै सीशमत रिेको धेरै 
अध्ययनिरूले औलं्याएका छन । सुरक्षक्षत आप्रिासन काययक्रमिरूको परीक्षण र िीघयकालीन 
अनुगमनमा लगानीको अभाि छ, र काययक्रमिरूको प्रभािकाररता मापन गनय प्रयोग गररने मानक 
सूचकिरूले प्रायः नततजािरू नभई गततविगधिरू गणना गछयन ्(विनरक इन्टरनेसनल २०२१)। 
मानि बेचब्रबखन विरूद्धका अशभयानिरूको जाँच गने र विज्ञले समीक्षा गररएका जनयलिरूमा 
प्रकाशित भएका १६ िटा अध्ययनिरूको व्यिष्ट्स्थत समीक्षाले कुनै पतन अध्ययनले 'मानि 
बेचब्रबखन विरूद्धका अशभयानिरूको कुनै पतन प्रकारको पररणाम, प्रकक्रया िा प्रभाि मूल्याङ्खकन' 
ररपोटय गरेको छैन भन्ने पत्ता लगाएको छ जसले मानि बेचब्रबखन विरूद्धका अशभयानिरूको 
प्रभािको कठोर मूल्याङ्खकन गनुयपने आिश्यकता िेखाउँिछ (जबलेस्का एण्ि कुबाकक २०१८: ११७)। 
त्यसैगरी, 'िस्तक्षेपका प्रभाि बारे प्रमाणिरू असाधारण रूपमा सीशमत छन'् ककनभने लगभग सबै 
मूल्याङ्खकनिरूले काययक्रमका अंििरूको पररणाम सूचकिरू, जस्तै आयोष्ट्जत बैठकिरू, सञ्चालन 
गररएका ताशलमिरू र स्थापना गररएका आप्रिासी स्रोत केन्रिरू, मात्र समािेि गियछ जसले 
िस्तक्षेप काययक्रमिरूको प्रभािको थोरै प्रमाण प्रिान गियछ (ष्ट्जम्मरम्यान, म्याकअल्पाइन र ककस 
२०१५: ४७ )। 

सुरक्षक्षत आप्रिासनको बारेमा आकांक्षी आप्रिासीिरूलाई शिक्षा दिनाले उनीिरू सुरक्षक्षत रिनेछन,् 
मातनसिरूल ेसुरक्षक्षत आप्रिासन सन्िेििरू प्राप्त गनेछन ्र बुझ्नेछन ्र तिनुसार कायय गनेछन,् 
र त्यो ज्ञान पररिार र समुिायका सिस्यिरूसम्म पुग्नेछ भन्ने परीक्षण नगररएका अनुमानिरूमा 
सुरक्षक्षत आप्रिासन काययक्रमिरू आधाररत छन ्भनी अध्ययनिरूले िेखाउँछ (विनरक 
इन्टरनेिनल २०२१)। ताशलमले सधैँ समझ र मनोिवृत्तमा िाष्ट्न्छत पररितयनिरू ल्याउँिैन। पोकक 
et al. द्िारा गररएको अध्ययनले ताशलम पूिय र ताशलम पश्चात ििैु समयमा आप्रिासन 
जोखखम, श्रम अगधकार, र सामूदिक सौिाबाजीबारे कम सचेतना रिेको अतन सुरक्षक्षत र 
जोखखमपूणय आप्रिासन अभ्यासिरू, कमाइ र बचतबारेको धारणामा साधारण पररितयन भएको 
पाएको छ  (पोकक et al. 2020)। समयसँगै प्रभाि पतन कम िँुिै जान्छ । नेपालमा गररएको 
एक अध्ययनले िियकिरूलाई सिक्त बनाउने उद्िेश्यका साथ सकारात्मक आग्रि सदितको 



 

  24 
 

 

 

कथामा आधाररत अशभयानिरूले बेचब्रबखन सम्बन्धी व्यष्ट्क्तिरूको प्रारष्ट्म्भक धारणामा केिी 
प्रभाि पारेको र वििुद्ध तथ्यमा आधाररत अशभयानिरूभन्िा तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभािकारी 
भएको िेखखयो । तर, मष्ट्ल्टशमडियाको पिँुचको असर ले मातनसिरूको धारणामा िुने प्रभाििरू 
समयसँगै घट्िै गएको पाइएको छ (जेन्सेन, पोकक र ओस्टरिर् २०२०)। 

स्रोत िेिबाट संरक्षण सुरू िुन्छ  र आप्रिासीिरूलाई जोखखम, श्रम र आप्रिासन तनयमन र 
कागजातिरू र उनीिरूका अगधकारिरू बारे जानकारी भएमा, यसले गन्तव्य िेिमा यात्रा गनय र 
बस्न/काम गनय सम्भावित आप्रिासीिरूलाई सिष्ट्क्तकरण गनय मद्ित गनेछ भन्ने धारणामा 
जनचेतनामूलक गततविगध र ताशलम काययक्रमिरू आधाररत छन ्(अशसस र मेन्िोजा २०१२)। 
यद्यवप, ज्ञान विकास गने ताशलमले मात्र आप्रिासन प्रकक्रयामा आरू्लाई सुरक्षक्षत राख्ने 
आप्रिासीिरूको क्षमतामा सुधार गनय सक्िैन । एक अध्ययनका अनुसार  ताशलमको क्रममा प्रिान 
गररएका सन्िेििरूले मदिला आप्रिासीिरूलाई उनीिरू आप्रिासनको समयमा सुरक्षक्षत िुनेछन ्र 
आपतकाशलन अिस्थामा उनीिरू िटलाइन सेिािरूमा भर पनय सक्छन ्भन्ने विश्िास दिलाए, 
यद्यवप त्यस्ता सेिािरू सधैं ग्यारेन्टी िँुिैनन ्(जेन्सेन  et al. २०२०)। ताशलमको क्रममा प्राप्त 
ज्ञानले सिक्त भएको मिसुस गरे तापतन, आप्रिासनको समयमा प्रिासी कामिारिरूले आफ्नो 
अगधकार िाबी गनय सकेनन ्र उतनिरुसँग थोरै िष्ट्क्त गथयो (ibid) । त्यसैगरी, कदिलेकािीीँ 
सुरक्षक्षत आप्रिासन काययक्रमका अनपेक्षक्षत प्रततकूल प्रभाििरू पतन छन ्जस्तै अन्तरायष्ट्रिय 
आप्रिासनको िर र गैरसरकारी संस्थािरू र सरकारी तनकायिरूमा विश्िासको कमी (विनरक 
इन्टरनेिनल २०२१) । 

यी अशभयान र ताशलमिरूले बेचब्रबखनमा योगिान दिन सक्ने अन्य कारकिरू जस्तै िष्ट्क्त 
गततिीलता, सामाष्ट्जक आगथयक असमानता र असमतालाई पतन बेिास्ता गछयन ्। रोकथाम 
काययक्रमिरूले मानि बेचब्रबखनमा िुन सक्ने मूल कारणिरू, योगिान गने कारकिरू, िा 
जोखखमिरूको विश्लेषण गिैन (रोसेनबगय, लाजारोइउ र ट्युरूकानोभा २००४)। 

यद्यवप, सचेतनामा आधाररत काययक्रमिरू केिी ििसम्म नेपालमा अझै पतन सान्िशभयक छन,् 
ककनभने अध्ययनिरूले आप्रिासी कामिारिरूमा सम्झौताका सतयिरूको बारेमा सचेतना स्तर कम 
रिेको िेखाउँछन।् तीन ष्ट्जल्ला (मोरङ, गचतिन र रूपन्िेिी) मा र्ककय एका आप्रिासी मदिलािरू 
माझ गररएको सिेक्षणले धेरैजसो आप्रिासीिरूले नेपाल छाड्नु अतघ कुनै जानकारी नपाएको 
िेखाएको छ: ओभरटाइम घण्टा र तलब (८५ प्रततित); वििेिी आप्रिासीिरूको अगधकार र 
ष्ट्जम्मेिारी (८५ प्रततित); समय सक्कीनु अतघ नै सम्झौताको अन्त्य गिायको िण्ि (७२ प्रततित); 
ब्रबिा तथा छुट्टी (६६ प्रततित); काम गने घण्टा (६४ प्रततित); र ततनीिरूको 
रोजगारिाता/कम्पनीको नाम (५८ प्रततित) (माक et al. २०१९)। 

वपआरएिरू र वपडिओदट केन्रिरूले सम्भावित आप्रिासी कामिारिरूसँग काम गिायको समयमा 
प्रिान गररएको सचेतना सम्बन्धी जानकारी र रोजगारी सम्बन्धी जानकारीले श्रम आप्रिासको 
क्रममा मानि बेचब्रबखन रोक्न मित्त्िपूणय प्रभाि पानय सक्छ। पूिय-आप्रिासन िस्तक्षेपिरूमा भएका 
अध्ययनिरू प्रायः एनष्ट्जओिरूको अशभयान र गततविगधिरूमा केष्ट्न्रत छन ्। वपआरएिरू िा 
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वपडिओदट केन्रिरूद्िारा सञ्चाशलत अशभमुखीकरण कक्षािरूद्िारा उपलब्ध गराइएका पूिय- 
आप्रिासन जानकारीसम्बन्धी अध्ययनिरू सं्या र िायरामा धेरै सीशमत छन ्। 

1.3 अनुसन्धानको उद्देश्य र औगचत्य 
अध्ययनिरूले 'आधुतनक िासत्ि' र मानि बेचब्रबखनका कगथत अपराधीिरू सम्बष्ट्न्ध िस्तक्षेप र 
अन्तदृयष्ट्रटको  कमी रिेको िेखाउँछ, ककनभने िालको समयमा मानि बेचब्रबखनका पीडितिरूको 
उद्धार र पुनस्थायपनामा बढी ध्यान केष्ट्न्रत रिेको छ (ओस्टरिर्  et al. २०१८; चोइ-
कर्ट्ज़प्यादिक २०१६)। र्लस्िरूप, यसले भती एजेन्सीिरू र कृवष जग्गाधनीिरू जस्ता कगथत 
पीिकिरूको सरोकारलाई बेिास्ता गरेको छ, जसले गिाय उनीिरूका काययिरूको पछाडि कारणिरू र 
प्रेरणािरूमा कम ध्यान दिइएको छ, जसले कगथत रूपमा जबरजस्ती श्रम, मानि बेचब्रबखन र 
बन्धक श्रमको अिस्था तनम्त्याएको छ। (ओस्टिर् et al. २०१८; चोइ-कर्ट्ज़प्यादिक २०१६, 
२०१७)। श्रम मध्यस्थकतायिरू, जस्तै वपआरएिरू, र आप्रिासन सम्बन्धी सेिा प्रिायकिरू, जस्तै 
वपडिओदट केन्रिरूले, सम्भावित आप्रिासीिरूलाई वििेिमा रोजगारीिरू सँग जोड्न र वििेिी 
आप्रिासन प्रकक्रयामा सूगचत तनणययिरू गनय आिश्यक सान्िशभयक जानकारी प्रिान गनय मित्त्िपूणय 
काययिरू गछयन;् तसथय, उनीिरूको ररपोटय गररएको अनैततक र गैरकानूनी गततविगधिरूमा 
संलग्नतालाई िेरी र वििेिी कामिार भतीमा उनीिरूको योगिानलाई पूणय रूपमा बेिास्ता गरेर ती 
सबैलाई एक समान शे्रणीको रूपमा िगीकरण गनुय उगचत िँुिैन । 

व्यष्ट्क्तिरूलाई जबरजस्ती श्रममा पुर् याउन अशभन्न भूशमका खेल्ने अपराधीिरूको मनसाय 
अध्ययन गनय विद्िान र अगधिक्तािरूको आिश्यकता छ (चोइ- कर्जप्यादिक २०१६)। यस 
अध्ययनले श्रम मध्यस्थकतायको प्रचशलत  व्यिसाय अभ्यासिरूको उत्प्रेरणािरू अन्िेषण गरेर यो 
अनुसन्धानको कमीलाई पूरा गनय योगिान गियछ । अको िब्िमा भन्नुपिाय, यस अध्ययनले श्रम 
आप्रिासनमा रिेका मित्त्िपूणय सेिा प्रिायकिरूको पे्ररणा र सरोकारको परीक्षण गछय, मु्यतया 
वपआरएिरू रू र वपडिओदट केन्रिरू, जसले मानि बेचब्रबखन र जबरजस्ती श्रमका घटनािरूमा 
जानीजानी िा अनजानमा योगिान गरेका िुन सक्छन।्  

वििेष गरी, अध्ययनका उद्िेश्यिरू तनम्न गथए: 

‒ नेपालबाट सुरक्षक्षत आप्रिासनको कायायन्ियनमा प्रततकूल असर पाने नेपालका श्रशमक भती 
नीतत र अभ्यासिरूमा रिेका कमीिरू पदिचान गने; 

‒ मनोरञ्जन लगायत विशभन्न क्षेत्रमा िैिेशिक रोजगारीमा जाने आप्रिासी कामिारिरूसँग 
वपआरए र वपडिओदट केन्रिरूको पिँुच र संलग्नताको मूल्याङ्खकन गने; 

‒ नेपाली वपआरए र वपडिओदट केन्रिरूद्िारा सम्भावित श्रशमक आप्रिासीिरूलाई प्रिान 
गररएको मानि बेचब्रबखनसम्बन्धी पूिय प्रस्थान जानकारीको जाँच गने; र, 

‒ श्रम आप्रिासनको प्रकक्रयामा नेपालबाट िुने मानि बेचब्रबखनको समस्यालाई सम्बोधन गनय र 
जोखखममा रिेका जनसङ्ख्यालाई सियोग गने  िस्तक्षेपिरूलाई सूगचत गने ।  
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नेपालको अथयतन्त्रका लागग आप्रिासन मित्त्िपूणय छ (शसजापतत et al २०१७; राथा et al 
2021)। यो धेरै पररिारिरूको जीविकोपाजयनको लागग एक इच््याइएको र स्िीकायय तररका िो, 
यस्तो रणनीतत जसले पररिारिरूलाई गररबीबाट बादिर तनकाल्न मद्ित गरेको छ, साथै विशभन्न 
कानूनिरूमा सष्ट्म्मशलत अगधकार िो (आचायय २०१७; थापा र आचायय २०१७)। श्रम 
मध्यस्थकतायरूले मित्त्िपूणय आगथयक भूशमका तनिायि गछयन ्र मित्िपूणय सेिािरू प्रिान गछयन,् तर 
समग्रमा यो क्षेत्र शभत्र केिी समस्यािरू स्परट िेखखन्छन।् नेपालमा श्रम आप्रिासन प्रकक्रयामा 
भती एजेन्सीिरूले खेलेको मित्त्िपूणय भूशमकालाई ध्यानमा रा्िै, यस अध्ययनले भती 
अभ्यासिरूको बुझाइ बढाउन र तनरपक्ष भती अभ्यासिरूलाई प्रिद्यधन गने तररकािरू पदिचान 
गनय र जोखखममा रिेका आप्रिासीिरूलाई जबरजस्ती श्रम र मानि बेचब्रबखनबाट जोगाउन मद्ित 
गछय। यस अनुसन्धानले श्रम आप्रिासन प्रकक्रयाको क्रममा मानि बेचब्रबखनको सम्भािनालाई 
रोक्न प्रभािकारी पूिय- आप्रिासन रणनीततिरू तनमायण गनय र बशलयो बनाउन योगिान पुर् याउँछ। 
यो अध्ययन श्रम मध्यस्थकतायिरूद्िारा सञ्चाशलत सचेतना अशभिदृ्गध अशभयानिरू, ज्ञान 
तनमायण ताशलम, पूिय आप्रिासन ताशलम र अशभमुखीकरण काययक्रमिरूमा बढ्िो सं्यामा 
अध्ययनिरूको बढ्िो चासोको सन्िभयमा सान्िशभयक छ। यसको तनरकषयको आधारमा, आप्रिासी 
कामिारिरूको कल्याणमा सम्झौता निुने गरी वपआरएिरू र वपिओदट केन्रिरूले कसरी आफ्ना 
सेिािरू सुधार गनय सक्छन ्र सरकारले आप्रिासनसँग -सम्बष्ट्न्धत सेिा प्रिायकिरूबाट उन्नत 
सेिािरूलाई प्रोत्सादित गने र सुतनष्ट्श्चत गने नीततिरू तजुयमा गनय कसरी राम्रो भूशमका खेल्नुपछय 
भनेर यस अध्ययनले सुझाि पतन दिन्छ । 

1.4 अनुसन्धान ववगध  
अध्ययनले तनम्न विषयिरू समािेि गरी शमगश्रत विगधिरू प्रयोग गरेको छ: (१) प्रकाशित 
िस्तािेज समीक्षा; (२) नमूनामा छनौट गररएका वपआरए र वपडिओदट केन्रिरूका माशलक र 
प्रबन्धकिरूसँग अन्तिायतायिरू; र (३) (संभावित) आप्रिासी कामिारिरूसँग पिँुच र संलग्नताका 
लागग वपआरए र वपडिओदट केन्रिरूद्िारा प्रयोग गररएका अनलाइन सामग्रीिरूको विश्लेषण। तल 
विस्ततृ विगधका बारेमा चचाय गररएको छ।  

1.4.1 प्रकाशशर्त दस्र्तावेज समीक्षा 
विद्यमान कानुनी ढाँचा बुझ्न र मानि बेचब्रबखनमा योगिान पुर् याउने श्रम आप्रिासनको 
िासनमा रिेको खािलिरू पदिचान गनय विगत िईु ििक (२०००-२०) मा प्रकाशित िैक्षक्षक 
प्रकािनिरू, गे्र सादित्य, समाचार ररपोटयिरू, र कानुनी तथा नीततगत िस्तािेजिरू जस्ता 
प्रकाशित िस्तािेजको समीक्षा गररएको गथयो। समीक्षा गररएका नीततगत िस्तािजे िरूमा: 
िैिेशिक रोजगार ऐन (२००७); िैिेशिक रोजगार तनयम (२००८); मानि बेचब्रबखन तथा 
ओसारपोसार (तनयन्त्रण) ऐन (२००७); द्विपक्षीय श्रम सम्झौता; वपडिओदट पाठ्यक्रम; र राज्यले 
ग्रिण गरेका अन्य सान्िशभयक अन्तरायष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) र संयुक्त राज्य (युएन) 
सष्ट्न्धिरू समािेि छन ्। यसबािेक, नेपाल र वििेिमा सचेतना र ताशलम अशभयानको 
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प्रभािकाररता र भती प्रकक्रयामा प्रविगधको प्रयोग िा िरुूपयोग सम्बन्धी सादित्यको पतन समीक्षा 
गररएको गथयो। सान्िशभयक सादित्य खोज्न गुगल खोज इष्ट्न्जन प्रयोग गररएको गथयो ककनभने 
यो ग्रे सादित्य लगायतका प्रकािनिरू रे्ला पानय र पिँुच गनय उपयोगी साधन िो। तनम्न मु्य 
िब्ििरू प्रयोग गररयो: 'श्रम आप्रिासन'; 'मानि बेचब्रबखन '; 'जबरजस्ती श्रम'; 'बन्धक श्रम'; 
'श्रम मध्यस्थकतायिरू'; 'पूिय आप्रिासन िस्तक्षेप'; 'सुरक्षक्षत आप्रिासन'; 'पूिय आप्रिासन 
अशभमुखीकरण'; ‘न्यायोगचत भनाय\; 'श्रम िोषण'; 'अनलाइन श्रम भती'; र 'आधुतनक िासत्ि'।  

संकेतिब्ििरू प्रयोग गरेर खोजी  गनुयका साथै, मानि बेचब्रबखन र श्रम आप्रिासनको क्षेत्रमा 
विगतका अध्ययनिरूका क्रममा भेदटएका सादित्यिरू र सान्िशभयक शमडिया लेखिरू समीक्षाको 
लागग चयन गररएको गथयो। त्यसैगरी, तनरकषयिरू प्रस्तुत गिाय िैिेशिक रोजगार विभाग, िेशिक 
रोजगार बोिय, राष्ट्रिय मानि अगधकार आयोग, गन्तव्य िेििरूमा रिेका नेपाली कूटनीततक 
तनयोगिरू, नागररक समाजका संस्थािरू, श्रम आप्रिासन तथा विचविखनको क्षेत्रमा काम गने 
गैरसरकारी संस्थािरू र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थािरू लगायतका विशभन्न स्रोतबाट उपलब्ध 
गराइएका तथ्याङ्खकलाई सन्िशभयकरण र, सम्भि भएमा, प्रमाणीकरण गनय प्रयोग गररएको गथयो। 
यसका अततररक्त पाठ्यक्रमको मस्यौिा र कायायन्ियनको लागग आगधकाररक सरकारी तनकाय 
रूपमा रिेको िैिेशिक रोजगार बोियको आगधकाररक िेबसाइटबाट वपडिओदट पाठ्यक्रम प्राप्त 
गररयो। पाठ्यक्रमका सामग्रीिरूलाई िेिायका विषयमा जानकारीको लागग विश्लेषण गररएको 
गथयो: मानि बेचब्रबखन; जबरजस्ती श्रम; सुरक्षक्षत आप्रिासन; श्रम िोषण; यौन िोषण; 
आप्रिासन प्रकक्रया; भती िुल्क; गन्तव्य िेििरूमा बस्ने र काम गने अिस्थािरू; नेपाल र 
िाष्ट्न्जट र गन्तव्य िेििरूमा कामिारिरूको अगधकार; र यी मुद्िािरूमा कामिारिरूलाई प्रिान 
गररएको जानकारी।  

केिी सरकारी तनयम, तनयमािली र नीततिरू र नेपालीमा भएका समाचार लेखिरू बािेक 
अगधकांि प्रकािनिरू अंग्रेजीमा गथए । प्रकाशित िस्तािेजको छनोट र बदिरकरण कुनै िस्तुगत 
रणनीततमा आधाररत नभएकोले वििेष संकेतिब्िको प्रयोग भए तापतन खोज विगधबाट सादित्य 
समीक्षा प्रकक्रया केिी ििसम्म सीशमत भएको गथयो। यद्यवप, यस समीक्षाले व्यिष्ट्स्थत प्रकाशित 
िस्तािेज समीक्षा  नगरे पतन परृठभूशम र नीतत-सम्बष्ट्न्धत जानकारी सङ्खकलन गने अध्ययनको 
लक्ष्य पूरा गयो। सङ्खकलन गररएको जानकारीले, मु्यतया वपआरएिरू र वपडिओदट केन्रिरूका 
माशलकिरू र प्रबन्धकिरूसँग अन्तिायतायिरू मार्य त, अन्य विगधिरूबाट प्राप्त तथ्यांकलाई 
ब्रत्रकोणात्मक बनाउन मद्ित गर् यो।  

1.4.2 भनाष एजेन्सीहरू र अशभमुखीकरण र्ताशलम केन्रहरूको छनोि 
नमूनामा समािेि गररने भती एजेन्सीिरूको पदिचान र छनौटसँगै यो अध्ययन सुरू भयो । 
िैिेशिक रोजगार विभाग10 बाट वपआरएको विस्ततृ सूची प्राप्त गररएको गथयो र नमूना 
वपआरएको छनोटको लागग तीन मापिण्ििरू राखखएको गथयो। अध्ययनको सीशमत िायरालाई 
ध्यानमा रा्िै, नेपालमा िताय भएका ९८२ मध्ये (२०१९/२० मा) तीनिटा कारकिरूको आधारमा 

 
10  सो सूची िैिेशिक रोजगार विभागिैिेशिक रोजगार विभागबाट शलइएको गथयो । (२०२०ए) 
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१५ िटा वपआरएिरू उिेश्यमुलक रूपमा छनोट गररएको गथयो: (१) एजेन्सीको आकार; (२) 
कामिार भती गने भती गन्तव्य िेि र रोजगारी क्षेत्र; र (३) वपआरएिरूले नैततक र तनरपक्ष 
भतीको लागग साियजतनक रूपमा व्यक्त गरेको प्रततबद्धता। वपआरएिरू को श्रम भती र आप्रिासी 
कामिारिरूसँगको अनुबन्धको विविध अनुभििरू समेट्न यी तीन कारक नमूना सङ्खकलनमा 
मित्िपूणय मातनएको गथयो। यस अध्ययनमा ठूला-ठूला वपआरएिरू समािेि गनुय आिश्यक 
मातनएको गथयो ककनभने त्यस्ता वपआरएिरू ले आप्रिासी कामिारिरूको िावषयक लक्ष्य सं्या 
पूरा गनय विशभन्नभतीविगध र मध्यस्थकतायिरूको प्रयोग गने सम्भािना बढी िुन्छ र उनीिरूसँग 
आप्रिासी कामिारिरूसम्म पुग्नका लागग धेरै स्रोतिरू पतन छन।् ठूला वपआरएिरू र आप्रिासन र 
िैिेशिक रोजगारीमा उनीिरूको भूशमकाको बारेमा व्यिष्ट्स्थत रूपमा प्रकाशित प्रततिेिन नभएको 
अिस्थामा यस अध्ययनमा उनीिरूको समािेि अझ सान्िशभयक छ। एजेन्सीले २०१९/२० मा भती 
गरेका कामिारिरूको सं्याको आधारमा भती एजेन्सीको आकार तनधायरण गररएको गथयो ।11 
अध्ययनको उद्िेश्यका लागग, २०१९/२० मा १,००० भन्िा बढी कामिारलाई वििेि पठाउने 
वपआरएिरूलाई ठूला वपआरए मातनएको गथयो ।12 

वपआरए को भती अभ्यासिरू र संलग्नताको प्रकृतत पतन उनीिरूले कामिारिरू आपूततय गने 
गन्तव्य िेि र रोजगारी क्षते्रिरूको  शभन्नता अनुसार र्रक िुन सक्ने सम्भािना रिेको िुनाले, 
यस अध्ययनले यस सन्िभयमा सम्भि भएसम्म वपआरएको विशभन्न समूििरूको नमूना राखेको 
छ। घरेलु कामका लागग वििेि जाने मदिला आप्रिासी कामिारिरू िोषण र बेचब्रबखनको बढी 
जोखखममा छन ्भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर घरेलु कामका लागग कामिार पठाउने केिी 
वपआरएिरू छनौट गररएको गथयो (अमेररकन शसशभल शलबटीज युतनयन एनिी)। यस अध्ययनमा 
साियजतनक रूपमा न्यायोगचत भनायको लागग आफ्नो प्रततबद्धता व्यक्त गने वपआरएिरू सँगसँगै 
'परम्परागत रूपमा' सञ्चालन गने वपआरएिरूलाई पतन ततनीिरूको भती अभ्यासिरूमा सम्भावित 
विविधतालाई समेट्न  समािेि गररएका गथए । रेस्पष्ट्न्सबल ब्रबजनेस अलायन्स (आरब्रबए), 
न्यायोगचत भनाय प्रिंसा ताशलम13 शलएका िा शलइरिेका, नेपाल नैततकता व्यिसायी संघको दिस्सा 
भएका िा आइएलओको न्यायोगचत भनाय पररयोजनामा संलग्न भएकािरूलाई 'गैर-परम्परागत' 
वपआरए मातनएको गथयो ।  

त्यसै गरी, िैिेशिक रोजगार बोियबाट प्राप्त १५६ सकक्रय वपडिओदट केन्रिरूको विस्ततृ सूचीबाट 
िि िटा वपडिओदट केन्रिरू पदिचान गरी अध्ययनको लागग चयन गररएको गथयो। नमूनालाई 
प्रतततनगधमूलक बनाउन र प्रिासी कामिारिरूलाई पूिय प्रस्थान जानकारी प्रिान गने उनीिरूको 
अनुभिमा विविधता थािा पाउने प्रयासमा िेिका विशभन्न भागिरूमा अिष्ट्स्थत केन्रिरूलाई 
उद्िेश्यपूणय रूपमा चयन गररएको गथयो। सबै सकक्रय वपडिओदटिरू नेपालका सात मध्ये पाँच 
प्रिेिका प्रमुख सिरिरूमा अिष्ट्स्थत गथए: प्रिेि १, प्रिेि २, बाग्मती, गण्िकी र लुष्ट्म्बनी । 

 
11  प्रत्येक भतीभती एजेन्सीले पठाएको कामिारको सं्या श्रम, रोजगार र सामाष्ट्जक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तगयतको 

िैिेशिक रोजगार विभागद्िारा उपलब्ध गराइएको तथ्यांकमा आधाररत छ; िैिेशिक रोजगार विभाग (२०२०ब्रब) 
िेनुयिोस।् 

12  विशभन्न वपआरएद्िारा पठाइएका कामिारिरूको सं्या १ र ३,१६३ बीच गथयो; िैिेशिक रोजगार विभागिैिेशिक 
रोजगार विभाग (२०२०ब्रब) िेनुयिोस।् 

13  आरब्रबए एक गैर एक गैरनार्ामूलक संस्था िो जसल ेभती एजेन्सीिरूलाई नैततक भतीमा ताशलम प्रिान गियछ; 
थप जानकारीको लागग, आरब्रबए (२०२१ए) िेनुयिोस।् 
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तसथय, यस अध्ययनको लागग प्रत्येक पाँच प्रिेिबाट कष्ट्म्तमा िईु वपिओदट केन्रिरूलाई 
उद्िेश्यपूणय रूपमा छनोट गररएको गथयो, यद्यवप गण्िकीबाट एउटा मात्र वपिओदट केन्रको 
अन्तिायताय शलएको गथयो ककनभने अरूले अध्ययनमा भाग शलन अस्िीकार गरेका गथए।14 

र्ताशलका १.१ अध्ययनको लागग छनोि गररएका १५ 
विा वपआरए को ववशषेर्ताहरू 
छनोिको लागग मापदण्ि छनोि गररएको 

वपआरएहरू को 
संख्या 

स्थान 

व्यिसायको आकार (२०१९/२० मा 
१,००० भन्िा बढी कामिार पठाउने 
वपआरए) 

६ सबै ६ िटा काठमािौं 
उपत्यकाका (प्रिेि ३); िईु 
िटाको उपत्यका बादिर 
िाखािरू छन ्

व्यिसायको आकार (२०१९/२० मा 
१,००० भन्िा बढी कामिार पठाउने 
पीआरए) र रोजगारीका क्षेत्रिरू  

3 सबै तीन िटा काठमािौं 
उपत्यका (प्रिेि ३); एउटाको 
उपत्यका बादिर िाखािरू छन ्

घरेलु कामको रोजगारी क्षेत्र 
(प्राथशमक रूपमा घरेलु कामका 
लागग नेपाली आप्रिासीिरूलाई वििेि 
पठाउने वपआरए) 

3 सबै तीन िटा काठमािौं 
उपत्यकाका (प्रिेि ३) 

व्यिसाय सञ्चालनको गैर-
परम्परागत मोिाशलटी 

3 सबै तीन िटा काठमािौं 
उपत्यकाका (प्रिेि ३) 

श्रोत: लेखकको आफ्नै। 
 
 
 

 
14  गण्िकी प्रिेिमा जम्मा पाँच िटा सकक्रय वपडिओदट केन्रिरू गथए । 



 

  30 
 

 

 

र्ताशलका १.२ अध्ययनका लागग छनोि गररएका दश 
वपडिओटि केन्रहरूको स्थान 
स्थान सङ्ख्या 
प्रिेि १ 2 
प्रिेि 2 2 
बागमती (प्रिेि ३) 3 
गण्िकी (प्रिेि ४) 1 
लुष्ट्म्बनी (प्रिेि ५) 2 

स्रोत: लेखकको आफ्नै। 
 

अस्थायी सूची तयार गरेपतछ, िामीले िाम्रो सूचीमा रिेका यस अध्ययनको लागग योग्य भएका 
वपआरए र वपडिओदट केन्रिरूलाई सम्पकय  गनय थाल्यौं । प्रारष्ट्म्भक नमुनामा चयन गररएका 
वपआरएिरू र वपडिओदट केन्रिरूमध्ये ६ िटा वपआरए र ६ िटा वपडिओदट केन्रिरूले या त िाम्रो 
कललाई जिार् दिएनन ्िा अध्ययनको लागग अन्तिायताय दिन अस्िीकार गरे, त्यसैले 
ततनीिरूलाई सूचीबाट िटाइयो। अध्ययनमा भाग शलन अस्िीकार गने अगधकांि उत्तरिातािरूले 
कोशभि-१९ मिामारीको िोस्रो लिरलाई उनीिरू सिभागी निनुको मु्य कारण बताए। िामीले 
अन्तिायतायका लागग सम्पकय  गिाय केिी उत्तरिातािरू कोशभि-१९ बाट संक्रशमत भएको पत्ता लगायौं । 
यसैबीच, अन्य उत्तरिातािरूले वपआरएिरू र वपडिओदट केन्रिरू अस्थायी रूपमा बन्ि गररएको र 
टेशलर्ोन अन्तिायतायका लागग समेत माशलक िा प्रबन्धकिरू उपलब्ध नभएको बताए। नमूनाबाट 
िटाइएका वपआरएिरू र वपडिओदट केन्रिरूलाई प्रारष्ट्म्भक रूपमा छनोट गररएका समान 
मापिण्ििरूमा आधाररत अन्य वपआरएिरूले प्रततस्थापन गररयो । 

िालको अध्ययनमा भाग शलने सबै वपआरएिरू र वपडिओदटिरूलाई सम्भि भएसम्म ररपोटयमा 
गुमनाम गररएको छ। एजेन्सीिरू र अध्ययन टोलीसँग कुरा गने उत्तरिातािरूको नाम गोप्य राख्न 
वपआरएिरू र वपडिओदट केन्रिरूलाई क्रमिः वपआरए १- वपआरए १५ र वपडिओदट १-वपडिओदट 
१० सङ्खकेत गररएका छन।् 

1.4.3 अन्र्तवाषर्ताषहरू  
आप्रिासी कामिारिरूलाई पूिय प्रस्थान जानकारीको व्यस्था लगायत नेपालमा श्रम भती नीतत र 
अभ्यासिरूमा रिेका कमीिरू पदिचान गनय,  वपआरएिरू र वपडिओदट केन्रिरूको दृष्ट्रटकोणबाट 
यी अभ्यासिरू बारे बुझ्नको लागग नमूना का १५ िटा वपआरएिरू र १० िटा वपडिओदट केन्रको 
व्यिस्थापनसँग अन्तिायताय शलइयो। प्रत्येक संस्थाको प्रबन्ध तनिेिक र/िा माशलक (धेरै 
अिस्थामा, ििैु एउटै िुन)् अन्तिायतायको लागग सम्पकय  गररएको गथयो । अनुसन्धानकतायिरूलाई 
अन्तिायतायको लागग संगठनको अको व्यष्ट्क्तलाई ररर्र गरेको अिस्थामा, अनुसन्धानकतायिरूले 
सुतनष्ट्श्चत गरेका गथए कक उत्तरिाता संगठनको व्यिस्थापनमा संलग्न गथए र विषयिस्तुमा 
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जानकार गथए। उत्तरिातािरूलाई अन्तिायताय अतघ उनीिरूलाई संगठनको काम र भती उद्योग 
राम्ररी थािा छ कक छैन भनेर सोगधएको गथयो । साथै,साथै, ररर्र गररएका उत्तरिातािरूले प्रिान 
गररएको जानकारीको विश्िसनीयता कायम राख्न अनुसन्धानकतायिरूले सुतनष्ट्श्चत गरे कक 
अन्तिायतायको समयमा उत्तरिातािरूले प्रबन्धक िा मागथको क्षमतामा काम गरेका गथए।  

अन्तिायतायिरू नेपाली कामिारिरूको िैिेशिक आप्रिासनलाई सिज बनाउन वपआरएिरू र 
वपडिओदट केन्रिरूको भूशमका, अन्य श्रशमक मध्यस्थकतायसँगको सिकाययको प्रकृतत, आप्रिासी 
कामिारिरूसँग उनीिरूको पिँुच एि ंसंलग्नता र उनीिरूले आफ्नो व्यिसाय सञ्चालन गनय 
सामना गनुयपरेका चुनौतीिरू आदिमा केष्ट्न्रत गथयो। अन्तिायतायिरूले वपआरएिरू ले प्रयोग गरेको 
िास्तविक भती विगधिरू, उनीिरूले रोजगारीका विज्ञापनिरूका लागग र सम्भावित आप्रिासी 
कामिारिरूसम्म पुग्न प्रयोग गरेका प्लेटर्मयिरू, र सुरक्षक्षत आप्रिासन र मानि बेचब्रबखनका 
बारेमा उनीिरूको ज्ञान बुझ्नको लागग सियोगी गथए।  

मिामारीको यस अिगधमा आितजाितमा प्रततबन्ध भएको कारण र्ोनमा अन्तिायताय शलइएको 
गथयो । अन्तिायतायको जाँचसूची अनुसूची ३ र अनुसूची ४ मा प्रस्तुत गररएको छ। अन्तिायताय 
नेपालीमा शलइएको गथयो र तिनुसार, अन्तिायताय चेकशलस्टिरू नेपालीमा अनुिाि गररएको गथयो। 
वपआरए प्रतततनगधिरूसँगको अन्तिायताय ४५ शमनेटिेखख र ६० शमनेटको बीचमा गथयो, भने  
वपडिओदट केन्रका प्रतततनगधिरूसँगको अन्तिायताय लगभग ३० शमनेटको गथयो।  

1.4.4  वपआरए र वपडिओटि केन्रहरूको समीक्षा' अनलाइन सामग्रीहरू 
आप्रिासी कामिारिरूलाई उनीिरू िैिेशिक रोजगारीमा प्रस्थान गनुय अतघ प्रिान गररएको सचेतना 
अशभिदृ्गधसम्बन्धी जानकारीको विश्लेषण गनय अन्तिायताय तथ्यांकसँगै नमूना वपआरएिरू र 
वपडिओदट केन्रिरूका आगधकाररक िेबसाइटिरू, रे्सबुक परृठिरू ट्विटर ह्यान्िलिरूबाट 
अनलाइन सामग्रीिरू पूरकको रूपमा प्राप्त गररएको गथयो । सामाष्ट्जक सञ्जाल प्लेटर्मयिरू 
मध्ये, रे्सबुक र ट्विटर नेपालीिरू द्िारा व्यापक रूपमा प्रयोग िुने िईु िटा सामाष्ट्जक शमडिया 
प्लेटर्मयिरू भएकाले छनोट गररएको गथयो (स्टाटकाउन्टर एन.डि. ब्रब) ।15 वपआरएिरूको 
आगधकाररक िेबसाइटिरू, रे्सबुक परृठिरू, र ट्विटर अकाउन्टिरूबाट अनलाइन सामग्रीिरूमा 
प्राय: जागगर विज्ञापनिरूको पोस्टिरू; छावपएका विज्ञापनिरूको स्क्यान गररएका तष्ट्स्िरिरू; 
सम्भावित ग्रािकिरूलाई जानकारी जस्तै आिेिन समय सीमा र अन्तिायताय शमततिरू; सचेतना 
सम्बष्ट्न्धत जानकारी; र सम्बष्ट्न्धत तनकायिरूको कायायलय गततविगधिरूको प्रसारण समािेि गथए 
। उिािरणका लागग, मानि बेचब्रबखनको बारेमा सम्भावित श्रम आप्रिासीिरूलाई के-कस्ता पूिय 
प्रस्थान जानकारी प्रिान गररएको गथयो र त्यस्ता विज्ञापनिरूमा धोका दिने कुनै सङ्खकेत गथयो 
कक भनेर आप्रिासन प्रकक्रया, रोजगारीका अिसरिरू, जागगरका अिस्थािरू, आिेिन 
आिश्यकतािरू जस्ता विषयिरूमा भएका कुनै पतन विज्ञापन िा सूचनािरू र पूिय प्रस्थान 
अशभमुखीकरण ताशलमलाई समीक्षा गररएको गथयो।  

 
15  नेपालमा अक्टोबर २०२० र अक्टोबर २०२१ को बीचमा रे्सबुक र ट्िीटरको क्रमिः ९०.३ प्रततित र ४.०८ प्रततित 

सामाष्ट्जक सञ्जाल प्रयोग भएको गथयो। 
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त्यसैगरी, भती एजेन्सीिरूको सामग्रीिरू, िोसर र सामाष्ट्जक सञ्जाल (रे्सबुक र ट्विटर) मा 
पोस्ट गररएका विज्ञापन सामग्रीिरूको समीक्षा पतन गररएको गथयो। वििेष रूपमा, जनिरी २०१९ 
र जुन २०२१ बीचको अनलाइन सामग्री विश्लेषणको लागग शलइएको गथयो । एजेन्सीिरूद्िारा 
सुरक्षक्षत आप्रिासनसम्बन्धी सामग्रीिरू जस्तै आचार संदिता िा नैततकतािरू साझा गररएको गथयो 
कक भनी तनधायरण गनय िेबसाइटिरूलाई स्क्यान गररएको गथयो, ताकक कुनै पतन बेचब्रबखन - िा 
जबरजस्ती श्रम- सँग सम्बष्ट्न्धत सचेतना-िदृ्गध गने जानकारीको गुणस्तर िा प्रकृतत विश्लेषण 
गनय सककयोस।्  

अध्ययनका लागग छनोट गररएका वपआरएिरू र वपडिओदटिरूको रे्सबुक परृठिरू र ट्विटर 
ह्यान्िलिरू मु्य रूपमा ततनीिरूको आगधकाररक िेबसाइटिरू मार्य त पदिचान गररएको गथयो। 
वपआरएिरू र वपडिओदटिरूसँग कुनै िेबसाइट नभएको अिस्थामा, सम्भावित रे्सबुक परृठिरू र 
ट्विटर ह्यान्िलिरू रे्ला पानय गुगलमा कम्पनीको नामिरू मु्य िब्ििरूको रूपमा प्रयोग 
गररएको गथयो। यसरी पदिचान गररएका रे्सबुक परृठिरू र ट्विटर ह्यान्िलिरू पतछ सम्बष्ट्न्धत 
वपआरएिरू र वपडिदटओ केन्रिरूका माशलकिरू, प्रबन्धकिरू िा तनिेिकिरूसँग गररएका 
अन्तिायतायिरूमा पुष्ट्रट गररएका गथए।  

प्रत्येक एजेन्सीको अनलाइन सामग्रीिरू थप विश्लेषणको लागग क्रम अनुसार अलग माइक्रोसफ्ट 
ििय र्ाइलिरूमा तनयायत गररएको गथयो । टोलीका एक अनुसन्धानकतायले एजेन्सीिरूसँग 
सम्बष्ट्न्धत सबै सामग्रीिरू अध्ययन गरी  ततनीिरूलाई िीषयक (िा िीषयक नभएको भए विषय), 
प्रकािन शमतत र स्रोत (िेबसाइट, रे्सबुक पेज, ट्विटर) द्िारा पदिचान गरे र अनुसूची १ को 
तथ्यांक उद्धरण र्ारम प्रयोग गरी ततनीिरूलाई माइक्रोसफ्ट एक्सेल र्ाइलमा राख।े । तथ्यांक 
उद्धरण प्रकक्रयामा, अनुसन्धानकतायले प्रत्येक सामग्रीमा मानि बेचब्रबखन सम्बन्धी कुनै 
जानकारी समािेि छ िा तथ्यांक उद्धरण र्ारममा प्रिान गररएका मु्य िब्ििरू (खण्ि १.४.१ 
मा सूचीकृत) समािेि छन ्कक छैनन,् लक्षक्षत िियकिरू को गथए र यसमा स्परट रूपमा भ्रामक 
िा धोका दिने जानकारी समािेि छन ्कक छैनन ्भनी जाँच गरे। । त्यसैगरी, सुरक्षक्षत आप्रिासन 
र बेचब्रबखनसँग सम्बष्ट्न्धत सामग्रीको लागग मागथ सूचीबद्ध गररएका मु्य िब्ििरू प्रयोग गरेर 
पोडिओदट पाठ्यक्रमलाई विश्लेषण गररएको गथयो । 

1.4.5 नैनर्तक ववचारहरू 
सबै अन्तिायतायमा, कुनै पतन जोखखम न्यूतनकरण गनय, अनुसन्धानमा सिभागीिरूलाई गुमनाम 
रिने स्तर छनोट गनय लगाइएको गथयो र उनीिरूका लागग सिज िुने र मौखखक गोपनीयता 
कायम िुने ठाउँ छनोट गनय प्रोत्सादित गररएको गथयो। कोशभि-१९ का लागग पूियसािधानीिरूको 
सम्मान गररएको गथयो र अगग्रम रूपमा छलर्ल गररएको गथयो। सिभागीिरूलाई अध्ययनका 
बारेमा जानकारी दिइएको गथयो र अन्तिायतायिरू सुरू गनुयअतघ उनीिरूको सिमतत मौखखक रूपमा 
शलइएको गथयो सिभागीिरूलाई यस अनुसन्धानमा उनीिरूको सिभागगता पूणय रूपमा स्िैष्ट्च्छक 
िो र उनीिरूले कुनै पतन समयमा आफ्नो सिमतत कर्ताय शलन सक्ने छन ्भन्ने बारेमा जानकारी 
गराइएको गथयो। मौखखक सिमतत र्ारम अनुसूची २ मा प्रस्तुत गररएको छ। उत्तरिातािरूलाई 
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टेशलर्ोन कलिरू रेकिय गनय अनुमतत मागगएको गथयो, र रेकिय गररएका अन्तिायतायिरूलाई 
विश्लेषणको लागग अङ्खग्रेजीमा शलखखत प्रततशलवप बनाइ अनुिाि गररएको गथयो। 

अध्ययनका नततजािरू प्रस्तुत गिाय वपआरए र वपडिओदट केन्रिरूको गोपनीयता कायम राखखएको 
छ। यसो गिाय, एजेन्सीिरूको कुनै पतन पदिचान गने वििरणिरू मेटाइएको छ र पदिचान 
नखुलोस ्भनेर प्रयोग गररएका उद्धरणलाई व्या्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गररएको छ । नेपालका 
लागग श्रम आप्रिासन क्षेत्र मित्त्िपूणय छ र आफ्नो व्यिसायले कसरी काम गछय भन्ने कुरा जान्ने 
यस क्षेत्रका पक्षिरू सुधार ल्याउनका लागग मित्िपूणय छन ्भन्ने राम्रो बुझाइका साथ यस 
अध्ययमा जानकारीिरू ररपोटय गिाय ‘कसुर प्रमाखणत नभएसम्म कसुरिार नमातनने’ भन्ने 
शसद्धान्तलाई पालना गररएको छ ।  

सबै तथ्यांक अनुसन्धानकतायिरूको व्यष्ट्क्तगत र कायायलय कम्प्युटरमा पासिियद्िारा सुरक्षक्षत 
तनजी र्ाइलमा भण्िार गररएका गथए र ततनीिरू पतन पासिियद्िारा सुरक्षक्षत तनजी लगइनद्िारा 
समेत सुरक्षक्षत गथए। तथ्यांक अन्तिायतायकताय, अनुिािक र मु्य अनुसन्धानकतायिरूका लागग 
मात्र पिँुचयोग्य गथयो। अन्तिायतायका अडियो र्ाइलिरू शलखखत प्रततशलवप बनाएपतछ मेटाइयो।  

नेपालमा स्िास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार नभएको सोसल साइन्स अनुसन्धानको नैततक समीक्षा गने 
संस्थागत तनकाय छैन।16 तर, नैततक अनुसन्धान अभ्यासिरू सुतनष्ट्श्चत गनय, यस अध्ययनमा 
संलग्न सोसल साइन्स बिा र सेस्लाम का सबै अनुसन्धानकतायिरूले मक्िाइरी विश्िविद्यालयको 
सोसल साइन्स नैततकता प्रशिक्षण अनलाइन पूरा गरेका गथए।. ततनीिरूले IDS नैततकता समीक्षा 
बोिय (Ethics Review Board or ERB) सिस्यबाट व्यििारमा र IDS ERBको दििातनिेि 
अनुरुप अनुसन्धान नैततकता लागू गनय सियोग पतन प्राप्त गरेका गथयो। IDS नीततअनुसार 
अनुसन्धान सोसल साइन्स बिाको नेततृ्िमा भएको िुनाले, ERB यस अनुसन्धानको समीक्षामा 
संलग्न गथएन।  

1.5 सीमाहरू 
यस अध्ययनमा सीमािरू छन ्। एउटा सीमा भनेको नेपालबाट श्रम आप्रिासनमा संलग्न 
विशभन्न प्रकारका मध्यस्थकतायिरूलाई समािेि नगनुय िो, ककनभने यस अध्ययनले श्रम 
आप्रिासन उद्योगमा वपआरए र वपडिओदट केन्रिरू जस्ता मित्त्िपूणय सेिा प्रिायकिरूलाई मात्र 
उनीिरूको सम्भावित आप्रिासीिरूसँगको पिँुच र संलग्नता बुझ्नको लागग परीक्षण गने लक्ष्य 
राखेको छ। अध्ययनको िायराका कारण, यसले आप्रिासन प्रकक्रयामा अशभन्न भूशमका खेल्ने 
अनौपचाररक मध्यस्थकतायिरूको अभ्यासलाई िेिैन।  

यस अध्ययन नेपाली आप्रिासी कामिारिरूको मु्य गन्तव्य ष्ट्जशसशस िेििरू र मलेशसयामा 
जाने कामिारिरूलाई सेिा प्रिान गने वपआरए र वपडिओदट केन्रिरूमा केष्ट्न्रत छ । श्रशमक भती 
नीततिरूको समीक्षा अप्रिासनकोररिोरिरूमा पतन केष्ट्न्रत छ। यस अध्ययनले िक्षक्षण कोररया, 

 
16 नेपाल स्िास्थ्य अनुसन्धान पररषिले नेपालमा स्िास्थ्यसम्बन्धी अनुसन्धान गनयका लागग स्िीकृतत दिनुपछय। 
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जापान र इजरायल जस्ता िेििरूमा िुने श्रम प्रिासको पररदृश्य समािेि गिैन, जिाँ सरकार-
िेखख-सरकार श्रम आप्रिासनको मोिाशलटी प्रयोग िुन्छ । 

अध्ययनको मित्त्िपूणय भाग वपआरए र वपडिओदटका माशलकिरू िा प्रबन्धकिरूसँग गररएको 
अन्तिायतायमा आधाररत छ। प्रारष्ट्म्भक सूचीमा रिेका नमूनाका अगधकांि वपआरए र वपडिओदट 
केन्रिरू मिामारीका कारण बन्ि भएकाले ती कुनैमा पतन अन्तिायतायका लागग पुग्न 
सककएकोगथएन । केिी उत्तरिातािरूले आरू्िरू कोशभि-१९ बाट संक्रशमत भएको र अन्तिायतायमा 
भाग शलन असमथय रिेको बताए । साथै, कोशभि-१९ स्िास्थ्य प्रोटोकल अनुसार व्यष्ट्क्तगत रूपमा 
अन्तिायताय शलन सककएन । व्यष्ट्क्तगत अन्तिायताय मार्य त प्रततिेिन तयार गनय र गैर-मौखखक 
संकेतिरू पदिचान गनय पाएको भए राम्रो िुने गथयो । 

केिी अन्तिायताय प्रश्निरू संिेिनिील गथए ककनभने ततनीिरू राज्यद्िारा गैरकानूनी मातनने 
गततविगधिरूसँग सम्बष्ट्न्धत गथए । यस्तो अिस्थामा वपआरए र वपडिओदट केन्रका 
प्रबन्धकिरूको प्रततकक्रया प्रमाणीकरण गनय पाएको भए राम्रो िुन्थ्यो। यद्यवप, उनीिरूले उपलब्ध 
गराएको जानकारीलाई कामिारिरुबाट जानकारी शलएर प्रमाखणत गनय िा ब्रत्रकोणीय रूपमा प्रस्तुत 
गनय सककएन ककनभने यी वपआरएद्िारा वििेि पठाइएका िा वपडिओदट केन्रिरूल ेशसकाइएका 
कामिारिरूको पदिचान गनय र सम्पकय  गनय सम्भि गथएन, त्यसैले यो गततविगध अध्ययनको 
िायरा बादिर गथयो।  

सानो आकारको नमुना र गैर- सम्भाव्यता नमूना विगधको प्रयोगको कारणले १५ िटा वपआरएिरू 
र १० िटा वपडिओदट केन्रिरूको नमुना सम्पूणय भती र अशभमुखीकरण ताशलम उद्योगलाई  
साङ्खष्ट््यकीय रूपमा प्रतततनगधत्ि गिैन । यद्यवप, विशभन्न मापिण्ििरू (ताशलकािरू १.१ र १.२ 
िेनुयिोस)् प्रयोग गरी नमूनाको उद्िेश्यपूणय चयनले विशभन्न पररष्ट्स्थततिरूको प्रतततनगध 
वपआरएिरू र वपडिओदट केन्रिरूको विविध समूिलाई समायोजन गरेको छ, यसरी अध्ययन 
गररएको विषयमा विस्ततृ जानकारी सुतनष्ट्श्चत गियछ। अन्तिायतायका लागग प्रबन्धक र 
माशलकिरूलाई प्राथशमकता दिइएको गथयो । उत्तरिातािरूले उनीिरूको संगठनलाई राम्ररी गचनेका 
छन ्भनी सुतनष्ट्श्चत गनय प्रयासिरू गररएको भए पतन, अन्य कमयचारी सिस्यिरूसँग  व्यिसाय 
सञ्चालनको  अझ बढी प्रत्यक्ष अनुभि भएको अिस्था िुन सक्थ्यो।  

यसैबीच, धेरैजसो वपडिओदट केन्रिरूको कुनै अनलाइन उपष्ट्स्थतत गथएन र रे्सबुक परृठिरू 
भएका थोरैले सम्पकय  जानकारी र कायायलयका गततविगधिरूसँग सम्बष्ट्न्धत पोस्टिरू मात्र पोस्ट 
गरेका गथए। र्लस्िरूप, वपडिओदट केन्रिरूबाट अनलाइन सामग्रीिरूको विश्लेषण धेरै सीशमत 
गथयो ।  

प्रकाशित िस्तािेज समीक्षा समय र िायरामा सीशमत गथयो । नेपाली प्रकाशित िस्तािेजलाई 
छािेर प्रायः अंग्रेजीका प्रकाशित िस्तािेजलाई मान्यता दिइएको गथयो । गुगल खोजिरूमा प्रयोग 
गररएका मु्य िब्ििरूको छनोटले पतन प्रकाशित िस्तािेजको चयनात्मक छनोटको गरेको िुन 
सक्छ ।  
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2. अध्ययनको ननष्कषषहरूको छलफल 
यस खण्िले अनलाइन सामग्रीबाट प्राप्त तथ्याङ्खक र अध्ययनका लागग छनोट गररएका वपआरए 
र वपडिओदट केन्रिरूसँगको अन्तिायतायको विश्लेषणबाट आएको तनरकषयिरू प्रस्तुत गछय । यसले 
पदिल ेवपआरएिरूको मानि बेचब्रबखनको बुझाइको र त्यसको आप्रिासी कामिारिरूसँग 
वपआरएिरूको संलग्नतामा यसको सम्भावित प्रभाििरूका  बारेमा छलर्ल गियछ । यसपतछ 
नेपालमा श्रम भती नीततको तजुयमा र त्यसको कायायन्ियनमा रिेको कमी, सम्भावित आप्रिासी 
कामिारिरूसँग वपआरएको पिँुच र संलग्नताका गततविगधिरूमा रिेको कमी र सम्भावित 
आप्रिासीिरूलाई सुरक्षक्षत आप्रिासन जानकारी प्रचार प्रसारमा प्रततकूल प्रभाि तनम्त्याउन सक्ने 
वपडिओदट पाठ्यक्रम र कक्षािरूमा भएको समस्या छलर्ल गररउएको छ । 

2.1 वपआरएहरूको मानव बेचबबखनको बुझाइ 
वपआरएिरू माझ बेचब्रबखनको पररभाषा स्परट िुनाले उनीिरुले भती प्रकक्रयाको क्रममा सम्भावित 
आप्रिासी कामिारिरूसँग संलग्न िँुिा गने गततविगधिरूमा मित्त्िपूणय  प्रभाि पानय सक्छ । 
उिािरणका लागग, वपआरएिरूको प्रबन्धक िा माशलकिरूको मानि बेचब्रबखनको साँघुरो पररभाषा 
भएमा रोजगार सम्झौताका केिी खण्ििरू जस्तै कामको वििरण, तलब, िा लाभिरूबारे आप्रिासी 
कामिारिरूलाई जानाजानी भ्रामक िा ठीकसँग सञ्चार नगनुय, गम्भीर अपराध नमातनन सक्िछन ्
।  

सबै १५ िटा वपआरएबाट अन्तिायताय दिनेिरूले मानि बेचब्रबखनको बारेमा सुनेका गथए, तर ती 
मध्ये िईुजना बािेक  कसैले पतन कस्तो प्रकारको काययिरू मानि बेचब्रबखन अन्तगयत पियछ 
भन्ने प्रश्नको जिार् तनष्ट्श्चत भएर दिन सकेनन।् तैपतन,  सब ैवपआरएका  उत्तरिातािरूले 
नेपालबाट वििेि जान लागेका कामिारिरू बेचब्रबखनको शसकार िुन सक्ने कुरामा सिमत गथए । 
उिािरणका लागग, वपआरए ४ का उत्तरिाताले भने: 

विज्ञ र उच्च सीप भएका व्यष्ट्क्तिरूको सन्िभय बािेक, 'मानि बेचब्रबखन ' िुने 
सम्भािना धेरै िुन्छ। िक्ष, अधय-िक्ष र अिक्ष िगय अन्तगयतका काममा संलग्न 
कामिारिरूको बेचब्रबखन को प्रकक्रया भतीको प्रारष्ट्म्भक चरणबाटै सुरू िुन्छ।  

संयुक्त रारि संघको अन्तरायष्ट्रिय संगदठत अपराध  विरुद्धको मिासष्ट्न्धको पूरक रिेको मानि 
बेचब्रबखन, वििेष गरी मदिला र बालबाशलकाको बेचब्रबखन रोकथाम, तनमूयल र सजाय गने 
सम्बन्धी प्रोटोकल (सामान्यतया पालेमो प्रोटोकल भतनन्छ) नेपालले १६ जुन २०२० मा  
अनुमोिन गरेको गथयो, जुन यो अध्ययन िुनुभन्िा कररब एक िषयअतघ िो।  पालेमो प्रोटोकलले 
वििेष गरी बेचब्रबखनको 'माध्यम'को रूपमा बलको प्रयोग िा बल प्रयोगको धम्की िा अन्य 
प्रकारका करकापका साथै  जालसाज, छल िा िष्ट्क्तको िरुूपयोग िा जोखखमको ष्ट्स्थततको 
पदिचान गियछ,17 तर मानि बेचब्रबखन को पररभाषाको सम्बन्धमा वपआरएका 

 
17  युएन (२०००) को धारा ३, अनुच्छेि १,िेनुयिोस।् 
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प्रबन्धकिरू/माशलकिरूसँगको प्रततकक्रयािरूमा प्रायःशभष्ट्जट शभसाको िरुूपयोग (िा िधै श्रम 
स्िीकृतत ब्रबना यात्रा) िा अिैध मागयिरू (राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग नगने) मार्य त अनागधकृत 
यात्रा बेचब्रबखन गने माध्यमको रूपमा केष्ट्न्रत रिेका छन।्  लगभग आधा वपआरएका 
उत्तरिातािरूले (१५ मध्ये ७) यात्राका लागग अिैध मागयको प्रयोग, शभष्ट्जट शभसाको िरुूपयोग, िा 
िैध श्रम स्िीकृततको अभािलाई बेचब्रबखनको प्रमुख कारकका रूपमा उल्लेख गरेका छन।्  

वपआरएिरूबाट गलत िा अपूणय जानकारीले बेचब्रबखनका काययिरू तनम्त्याउन सक्ने सम्भािना 
छ, तर उत्तरिातािरूले सामान्यतया कामिारिरूलाई शभष्ट्जट शभसामा पठाउने अनौपचाररक श्रम 
मध्यस्थकतायिरू, कामिारिरूमा चेतनाको अभाि िा सरकारी नीततिरूतर्य  ष्ट्जम्मेिारी सारेका 
गथए। उिािरणका लागग, वपआरए ९ का प्रतततनगधले भने: 

गैरकानुनी मागयबाट िा िैध श्रम स्िीकृतत ब्रबना कामिार पठाउनुलाई मानि 
बेचब्रबखन भतनन्छ। मानि बेचब्रबखन गैरकानूनी गततविगध िो र यो िताय भएका 
वपआरएिरू संग सम्बष्ट्न्धत छैन । यो व्यष्ट्क्तगत कायय िो र उद्योग संग 
सम्बष्ट्न्धत छैन । 

वपआरए १ को प्रतततनगधको भनाइ पतन धेरै र्रक गथएन:  

कानुनी श्रम स्िीकृतत शलएर उम्मेििार वििेि जाँिा विरलै यो [मानि बेचब्रबखन] 
िुने सम्भािना िुन्छ । भारत िा कुनै तेस्रो मुलुक िँुिै अिैध मागय प्रयोग गरेमा 
मानि बेचब्रबखन िुने गियछ  । यसका लागग उम्मेििार आरै् सचेत िुनुपछय िा 
सचेत गररनुपछय । 

पाँच िटा वपआरएका उत्तरिातािरूले तलब र सुविधाको गलत जानकारी दिनु ठगी मातनन सक्ने 
तर बेचब्रबखन नमातनने बताए। र पाँचले गलत सूचनाका घटनािरूलाई बेचब्रबखनको रूप माने, 
तर भती प्रकक्रयामा अनौपचाररक मध्यस्थकतायिरूलाई िोष दिए। उिािरणका लागग, वपआरए १२ 
का प्रतततनगधले भने: ‘कामिारिरूमा जसरी पतन पैसा कमाउने ितािता र उनीिरूको ितािताको 
र्ाइिा उठाउने एजेन्ट/िलालिरू भेट्नु नै बेचब्रबखन को कारण िो’। 

नमूना भती एजेन्सीिरूका प्रायः सबै अन्तिायताय दिनेिरूले िािी गरे कक उनीिरूलाई बेचब्रबखनका 
काययिरूमा संलग्न िुन कुनै प्रोत्सािन छैन, ककनकक उनीिरूका एजेन्सीिरू मार्य त पठाइएका 
कामिारिरू वििेिमा अलपत्र परेमा उनीिरूलाई कानुनी रूपमा जिार्िेिी बनाइन्छ । 

2.2 श्रम भनाष नीनर्त र अभ्यासहरूमा खािलहरू 
नेपालमा श्रशमक भती प्रकक्रया मु्यतया िैिेशिक रोजगार ऐन (२००७) र त्यसपतछको िैिेशिक 
रोजगार तनयम (२००८) द्िारा तनयशमत छ। िैिेशिक रोजगारीका लागग श्रशमक भती प्रकक्रयालाई 
कानुनी व्यिस्थाले स्परट रूपमा उल्लेख गरेको छ। यद्यवप, यस अध्ययनको लागग सान्िशभयक 
सादित्य, मु्यतया नीतत िस्तािेजिरूको समीक्षा, र वपआरए प्रबन्धकिरू र माशलकिरूसँगको 
अन्तिायतायबाट प्राप्त तथ्याङ्खकिरूको विश्लेषण गिाय श्रम भती नीतत र अभ्यासिरूमा धेरै 
खािलिरू पदिचान गररएको छ। यस खण्िले GCC िेििरू र मलेशसयाका लागग श्रम भतीमा 
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ध्यान केष्ट्न्रत गिै, श्रम माग खररिको पदिलो चरणिेखख कामिारिरूको रोजगारसम्मको कामिार 
भतीका नीततिरू र अभ्यासिरूमा प्रचशलत असंगतत र अन्तरिरू मागथ प्रकाि पाियछ । 

2.2.1 श्रम माग खररद, माग प्रमाणीकरण, र पूवष-
स्वीकृनर्त प्रक्रियाहरू 
िैिेशिक रोजगार ऐन (२००७) ले गन्तव्य िेििरूमा रोजगारिाता कम्पनीिरूले नेपालबाट 
कामिारिरू भती गनय नेपाल-का वपआरएसँग सम्पकय  रा्छन ्भन्ने अनुमान गियछ । ऐनअनुसार 
गन्तव्य िेिका रोजगारिाताले नेपाली कामिारको आिश्यकता पिाय नेपालका भती एजेन्सीमा श्रम 
माग बुझाउनुपने व्यिस्था छ । सो माग पत्रलाई गन्तव्य िेिमा रिेको नेपाली कूटनीततक 
तनयोगबाट प्रमाखणत गरी प्रमाखणत भएको १५ दिनशभत्र रोजगारिाताले कामिारका लागग 
एयरलाइन दटकटको व्यिस्था गरेको छ िा छैन भनी खुलासा सदित िैिेशिक रोजगार विभागमा 
पठाइन्छ (नेपाल सरकार २०१९)। माग पत्रको पूिय स्िीकृततको लागग आिेिन दिन, नेपालका भती 
एजेन्सीिरूले त्यसपतछ गन्तव्य िेिको कूटनीततक तनयोगबाट प्रमाखणत श्रम माग पत्रको सक्कल 
प्रततशलवपका साथै अन्य कागजात िा जानकारीिरू जस्तै रोजगारिाताको नाम र ठेगाना, गन्तव्य 
िेि, कामिारिरूको प्रकार र सं्या, तलब, काम गने घण्टा र कामिारिरूलाई उपलब्ध गराइने 
सुविधािरू, रोजगारिाता र कामिारिरू र भती एजेन्सीिरू र कामिारिरू बीच िुने सम्झौताको 
प्रततशलवप सदित िैिेशिक रोजगार विभाग समक्ष पेि गनुयपियछ (ibid।)। त्यसपतछ िैिेशिक 
रोजगार विभागले िैिेशिक रोजगारीका लागग कामिार पठाउने प्रकक्रया सुरू गनय भती 
एजेन्सीिरूलाई पूिय-स्िीकृतत प्रिान गछय (नेपाल सरकार २००७: §१५-२)। माग अनुरोधको पूिय 
स्िीकृतत प्राप्त गरेपतछ, वपआरएले राष्ट्रिय िैतनक पब्रत्रकामा माग वििरणिरू विज्ञापन गनुयपियछ 
र सम्भावित आप्रिासी कामिारिरू प्रिान गने प्रकक्रया सुरू िुन्छ (नेपाल सरकार २००७: §१६)। 
विज्ञापन प्रकाशित भएको आठौं दिनमा, वपआरएले 'शभसा-स्ट्याष्ट्म्पङ लेटर' को लागग आिेिन 
दिन सक्िछ, त्यसपतछ सम्बष्ट्न्धत ितूािासमा शभसा आिेिन प्रकक्रया अगािी बढाउन सक्िछ । 
शभसाको आश्िासन भएपतछ मात्र वपआरएले िैिेशिक रोजगार विभागबाटअष्ट्न्तम श्रम स्िीकृततको 
लागग आिेिन दिन सक्छ । 

यद्यवप, यस अध्ययनको क्रममा अन्तिायताय शलएका िईुिटा भती एजेन्सीका प्रतततनगधिरूले 
खुलासा गरे अनुसार, व्यििारमा, सामान्यतया नेपाली वपआरएिरूले गन्तव्य िेििरूका अन्य 
भती एजेन्सीिरू िा एजेन्टिरूको सियोगमा सम्भावित रोजगारिातािरूसँग सम्पकय  रा्छन ्
(शसजापतत et al.२०१५  पतन िेनुयिोस)्। नेपालबाट कामिारिरू भती गनयको लागग सियोगको 
लागग रोजगारिातािरूले कदिलेकािीीँ मात्र नेपालका वपआरएिरू सँग प्रत्यक्ष सम्पकय  गछयन ्भनी 
अन्तिायताय दिनेिरूले भने । उिािरणका लागग, ठूलो वपआरए, वपआरए १३ का उत्तरिाताले 
व्या्या गरे: 
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िामीले गन्तव्य िेिमा कामिारको माग बारे धेरै माध्यमिरू मार्य त थािा पाउँछौं 
जस्तै कम्पनीको िेबसाइटिरूमा अनलाइन ररक्त पि घोषणािरू, 
रोजगारिातािरूलाई  भेट्न व्यष्ट्क्तगत भ्रमणिरू, र शसओडि  [गन्तव्यको िेि]का  
भती एजेन्सीिरू र यस्तै । त्यसपतछ िामीले रोजगारिाता कम्पनीिरूलाई नेपालका 
कामिार भती गनय प्रस्ताि गरी पत्र पठाउँछौं । यदि कम्पनीिरूले नेपालबाट 
कामिार लैजान इच्छुक छन ्भने, िामी कम्पनीिरूसँग सेिा िुल्क, अन्य 
सम्बष्ट्न्धत लागतिरू र कामिारिरूको लागग काम गने अिस्थाका लागग िातायको 
प्रकक्रया सुरू गछौं । 

त्यस्तै, प्राय मलेशसयामा कामिार पठाउने अको ठूलो वपआरएका प्रतततनगधले यसो भने: 

िामीले सुरूमा रोजगारिाता कम्पनीिरूलाई इमेलिरू लेखेर र मलेशसयाका भती 
एजेन्सीिरूको सियोगमा सम्पकय  गरी रोजगारिाता कम्पनीबाट श्रम माग प्राप्त 
गछौं । 

वपआरएका लगभग आधा उत्तरिातािरूले आफ्ना कम्पनीिरूले रोजगारिाता कम्पनीिरूसँग 
सञ्जाल तनमायण गनय गन्तव्य िेििरूमा तनयशमत रूपमा आफ्ना प्रतततनगधिरू पठाएको खुलासा 
गरे। केिी उत्तरिातािरूले उनीिरूलाई रोजगारिातािरूसँग जोड्न िा नेपाली वपआरएका लागग श्रम 
मागिरू सुरक्षक्षत गनयको लागग कशमिन ततरेर गन्तव्य िेिमा रिेका भती एजेन्सीिरूबाट मद्ित 
प्राप्त गने खुलासा गरे। कामिारिरूको लागग माग पत्रिरू सुरक्षक्षत गनयको तनष्ट्म्त नेपाली 
वपआरएिरू द्िारा प्रतत कामिार अमेररकी िलर ३००-५०० को िारािारीमा कतारी रोजगारिाताका 
प्रतततनगधिरू िा रोजगारिाताका प्रतततनगधिरूको तर्य बाट काम गने कतारी भती एजेन्टिरूलाई 
गैरकानुनी 'कककब्याक' कशमसन भुक्तानी गरेको नेपाल–कतार आप्रिासन कररिोरको अध्ययनले 
पुष्ट्रट गरेको छ (भेररट एण्ि ि कफ्रिम र्ण्ि २०१६)। शमडिया ररपोटयिरूले धेरै नेपाली वपआरएिरूले 
अिैध रूपमा वििेिमा पैसा पठाउने कुरा कदिलेकािीं पुष्ट्रट गछयन ्(ि दिमालयन टाइम्स २०१९; 
नयाँपब्रत्रका २०१९)। विश्ि बैंकको एक अध्ययनले नेपालबाट कतारमा अनौपचाररक 
मध्यस्थकतायिरूलाई िावषयक अनौपचाररक कशमसन प्रिाि अमेररकी िलर १७ शमशलयन िेखख 
अमेररकी िलर ३४ शमशलयन सम्म रिेको अनुमान गरेको छ, जुन कतारबाट नेपाल आउने रेकिय 
गररएको कामिार रेशमटेन्स प्रिािको लगभग 5 प्रततित िो ( इन्िो एण्ि अफ्राम २०११) )। 
गन्तव्य िेिमा ब्रबना इजाजतपत्र भती एजेन्सीिरू िुन सक्ने मानि संसाधन आपूततय कम्पनीिरू 
पतन छन,् जसले वििेिबाट कामिारिरू ल्याएर गन्तव्य िेिका कम्पनीिरू र पररयोजनािरूमा 
आपूततय गछयन ्(र्ाइभ कोररिोर प्रोजेक्ट र रे्यरस्क्िायर २०२१; भेररट २०१२)। उिािरणका लागग, 
ह्युमन राइट्स िाचले गरेको अध्ययनले यूएईमा यस्ता कम्पनीिरूको उपष्ट्स्थतत प्रमाखणत गरेको 
छ, जसलाई सामान्यतया 'जनिष्ट्क्त आपूततय कम्पनीिरू' भतनन्छ, जसले नेपालबाट प्रिासी 
कामिारिरूलाई छोटो िा िीघयकालीन कामका लागग अन्य रोजगारिातािरूसँग सि-कन््याक्ट गने 
उद्िेश्यले मात्रै आयात गियछन ्(ह्युमन राइट्स िाच २००६)। 

नमूना वपआरएका धेरैजसो प्रतततनगधिरूले गन्तव्य िेििरूमा मध्यस्थकतायिरूलाई कुनै भुक्तानी 
गरे िा नगरेको भनेर खुलासा गरेनन,् केिी वपआरएका उत्तरिातािरूले श्रम खररि गिाय मानि 
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संसाधन अगधकारीिरूलाई त्यस्ता भुक्तानीिरू गरेको पुष्ट्रट गरे। मु्यत साउिी अरेब्रबया र अन्य 
मध्य पूिी िेििरूमा कामिार पठाउने सानो वपआरएका प्रतततनगधले भने:  

कतारमा कामिारिरू पठाउँिा, िाम्रो कम्पनीले कतारमा रिेका िाम्रा साथीिरू 
मार्य त िा कम्पनीिरूको िेबसाइटिरूमा गएर रोजगारिाता कम्पनीिरूसँग 
प्रारष्ट्म्भक सम्पकय  स्थावपत गछय। त्यसपतछ िामी कम्पनीका मानि संसाधन 
प्रबन्धकिरूसँग कुराकानी गछौं, जो अत्यगधक भारतीयिरू छन,् र कदिलेकािीीँ माग 
खररि गिाय उनीिरूलाई केिी भुक्तानीिरू गनुयपने िुन सक्छ। 

विद्यमान अध्ययनिरूले यो पतन पुष्ट्रट गियछ कक गन्तब्य  िेििरूका रोजगारिाता कम्पनीिरूले 
विद्यमान कमयचारी सिस्यिरूको ररर्रलको आधारमा  आन्तररक तनयुष्ट्क्त  मार्य त कामिारिरू 
भती गियछन ्िा उनीिरूले सस्तो श्रम आपूततय गनय सक्ने भती एजेन्सीिरूलाई सम्झौता शललामी 
गियछन ्(भेररटे २०१२)। भतीको पतछल्लो तरीका अगधक रूपमा प्रयोग भएको ररपोटय गररएको छ। 
खररिको यस विगध अन्तगयत, भती एजेन्सी/जनिष्ट्क्त आपूततय कम्पनी िा रोजगारिाताले 
'सरकारद्िारा स्िीकृत सबै राष्ट्रियताका कामिारिरूको लागग "साियजतनक" माग रा्िछन,् र 
त्यसपतछ उक्त मागलाई स्रोत िेिको उच्च बोलपत्रिातालाई बेच्िछन'् (शसजापतत et a। २०१५: 
50)। श्रम खररि गनय सर्ल भती एजेन्सीिरूले गन्तव्य िेिका भती एजेन्सीिरूलाई या त 
उच्चतम कशमिन ततछयन ्िा सबैभन्िा कम तलब तोकेर सबैभन्िा ककर्ायती मूल्य प्रिान गछयन,् 
िा ििैु प्रिान गछयन ्(भेररटे २०१२; शसजापतत et al. 2015)। यसले नेपालका भती 
एजेन्सीिरूलाई सरकारद्िारा घोषणा गरेको न्यूनतम रेर्रल पाररश्रशमक भन्िा कम तलब तोक्न 
उक्साउने भएकाले कामिारिरूको तलब र र्ाइिािरूमा प्रततकूल असर पाछय (भेररटे २०१२)। 

सरकारले तोकेको न्यूनतम पाररश्रशमकभन्िा कममा कामिारिरूलाई वििेिमा काम गनय पठाउन 
नसककने भएता पतन, भेररटे (२०१२) ले गरेको अध्ययनले भती एजेन्सीिरूले कानुनी 
आिश्यकतािरूलाई छल्न  विशभन्न विगधिरू प्रयोग गने पत्ता लगाएको छ, जस्तै: (क) न्यूनतम 
पाररश्रशमकभन्िा कम कमाउने कामिारिरूको तनिेिन स्िीकृत गनय श्रम विभागका 
अगधकारीिरूलाई घूस दिने; (ख) कामिारिरूका लागग िईु र्रक सम्झौतािरू तयार गने: पदिलो 
सम्झौता श्रम स्िीकृतत प्राप्त गनय र अध्यागमन प्रकक्रया पुरा गने र िोस्रो सम्झौता गन्तव्य 
िेिमा आइपुगेपतछ कामिारिरूलाई िस्ताक्षर गनय लगाइने; र (ग) कामिारिरूलाई प्रस्थान 
गनुयभन्िा केिी घण्टा अतघ मात्र करार िेखाउने, उनीिरूले यसलाई पढ्न समय नपाओस ्र 
उनीिरूले पाउने तलब उनीिरूलाई पदिले िाचा गररएको भन्िा कम छ भन्ने थािा निोस ्भनेर  
(भेररटे २०१२)। 'न्यायोगचत भनाय' अभ्यास गने एक वपआरएका प्रतततनगधले पतन भती उद्योगमा 
यस्तो िरुाचार भएको पक्का गरे:  

नेपाली आप्रिासी कामिारिरू मु्यतया चेतनाको अभािका कारण बेचब्रबखनको 
जोखखममा छन ्जसका कारण उनीिरू कदिलेकािीीँ िलाल िा एजेन्टिरूको 
उते्तजनामा पियछन ्। ऋण बन्धन र सम्झौता प्रततस्थापनको मामलािरू छन।् 
प्रस्थान गनुय अतघ एयरपोटयमा मात्र सम्झौता िस्ताक्षर गररएको घटनािरू पतन छन ्
।  
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श्रम माग खररिका लागग गन्तव्य िेिमा मध्यस्थकतायिरूको धेरै तिको प्रयोगले अन्ततः नेपाली 
कामिारिरूको लागग आप्रिासनको लेनिेन लागत बढाउँछ, ककनकक श्रम आप्रिासन प्रकक्रयामा 
संलग्न प्रत्येक थप मध्यस्थकतायलाई कशमसन ततनुयपछय (ह्युमन राइट्स िाच २००६)। 

2.2.2 कामदार पठाउनेमा मध्यस्थकर्ताषहरूको भूशमका 
िैिेशिक रोजगार ऐन (२००७) ले नेपालका भती एजेन्सीिरूलाई राष्ट्रिय िैतनकिरूमा नेपालीमा 
विज्ञापनिरू मार्य त वििेिमा रोजगारीका मागिरूको जानकारी उपलब्ध गराउन अतनिायय गरेको छ 
(नेपाल सरकार २००७: §१६)। ऐनले रोजगारीका विज्ञापनिरूमा थप वििरणिरू पतन तोकेको छ 
(तल खण्ि २.३.३ मा छलर्ल गररएको छ)। तथावप वपआरएिरू, सम्भावित आप्रिासीिरूसम्म 
पुग्न समाचार पत्रका विज्ञापनिरूमा मात्र भर पनय सक्िैनन ्। कदठन भौगोशलक भूभाग, प्रकािक 
र पाठक ििैुका लागग उच्च आिती लागत र जनसं्याको ६० प्रततित मात्रै ियस्क साक्षरता िर 
(आचायय २०२१) का कारण छापा शमडियाको प्रसार काठमािौं उपत्यका र प्रमुख सिरिरूमा सीशमत 
छ। नेपालमा पत्रपब्रत्रकाको प्रसारण र पाठकिगयसम्बन्धी तथ्यांकको अभाि भए तापतन सन ्२०१७ 
मा गररएको सञ्चारमाध्यमको सिेक्षणले ४० प्रततित नेपालीले पत्रपब्रत्रकािरू पढ्ने िेखाएको छ 
(ibid.) सबै क्षेत्रिरूमा पत्रपब्रत्रकाको पिँुच नभएको र धेरै सम्भावित आप्रिासीिरू साक्षर 
नभएकाले धेरै आप्रिासी कामिारिरूसम्म पुग्नका लागग पत्रपब्रत्रकािरूमा दिइने जागगरका 
विज्ञापनिरू प्रभािकारी निुने पतन आठिटा वपआरएबाट अन्तिायताय दिनेिरूले बताए। र्लस्िरूप, 
भती एजेन्सीिरूले िेिका विशभन्न स्थानबाट श्रशमकिरूलाई अन्ततः वििेिका रोजगारिाता 
कम्पनीिरूसँग जोड्नका लागग पत्रपब्रत्रकािरूमा अतनिायय जागगरका विज्ञापनिरू सदित धेरै 
माध्यमिरू प्रयोग गछयन।् यी माध्यमिरूमा: सामाष्ट्जक सञ्जाल पोरटिरू; एर्एम/रेडियो 
विज्ञापन; सम्भावित कामिार समूििरूलाई सामूदिक छोटो सन्िेि सेिािरू (एसएमएस – टेक्स्ट 
मेसेजिरू); सम्भावित कामिारिरूको वपआरए तथ्यांकबेस; पिँुच र माकेदटङ अगधकारीिरूको 
प्रयोग (अलग कमयचारी सिस्य); सोध्न आउने ग्रािकिरू; एजेन्टिरू; गाउँ िा ठाउँिरूमा 
अशभयानिरू जिाँबाट सम्भावित कामिारिरू ल्याउन सककन्छ; र विगतका कामिारिरूबाट तनियरट 
िा शसर्ाररसिरू समािेि छन ्(गचत्र २.१)।  
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गचत्र २.१ वपआरएहरूले कामदारहरू पठाउनको लागग 
प्रयोग गने माध्यमहरू 

 

स्रोत: लखेकको आफ्नै। 

डिष्ट्जटल प्रविगधको प्रसारका कारण पतछल्लो समयमा भती एजेन्सीिरूले, अनलाइन शमडिया 
मार्य त कामिार भती गने प्रयास गरेका छन।् वपआरएिरूको सामाष्ट्जक सञ्जाल सामग्रीको 
समीक्षाले वपआरएको रे्सबुक परृठमा छावपएका विज्ञापनका तष्ट्स्बरिरू पोस्ट गररएको िेखाएको 
छ । एउटा वपआरएको  प्रबन्धकले बताए अनुसार केदि वपआरएिरूले िैिेशिक रोजगार विभाग 
बाट पूिय-स्िीकृतत प्राप्त गनुय अतघ सामाष्ट्जक सञ्जाल परृठिरूमा उनीिरूसँग उपलब्ध सम्भावित 
वििेिी कामिरू पोस्ट गरे गरका छन।् यसलाई कानुन सम्मत नमाने पतन, वपआरएले सम्भावित 
ग्रािकिरूको सूची अगग्रम तयार गनयको लागग यस्तो जानकारी चाँिै साझा गियछन ्।  

िईु िटा वपआरएका उत्तरिातािरूले उनीिरूले स्थान र उमेरका आधारमा विशिरट समूििरूलाई 
लक्षक्षत गिै आफ्नो रे्सबुक पोस्टिरू18 पतन ‘बूस्ट’ गरेको बताए। वपआरए १ का प्रबन्धकले 
अन्तिायतायमा भने: 

 

 

 
18 बूस्ट गररएका पोरटिरू रे्सबुक परृठको पोरटिरूबाट शसजयना गररएका विज्ञापनिरू िुन;् पोस्टलाई बूस्ट गनायले 

व्यष्ट्क्त िा व्यिसायलाई थप सन्िेििरू, शभडियो िेराइिरू, लीििरू िा कलिरू प्राप्त गनय मद्ित गनय सक्छ। नयाँ 
व्यष्ट्क्तिरू जस्को परृठ िा व्यिसायमा रुगच िुन सक्ने, तर िाल यसलाई र्लो नगनेिरुसम्म पोरटिरू बूस्ट गरेर 
पुग्न  सककन्छ; िेनुयिोस ्फेसबुक पेज बुक्स्िङ। 

कामदारहरूको स्रोर्त

शवगर्तका

कामदारहरू/ग्राहकह

रु को शसफाररस

अशभयार्नहरू

एजेन्टहरू

सोध्न आउनेिरू

पहुचँ र माकेशटंग

अशिकारी

शपआरएको

र्तथयांकबेस

SMS समहू

समाचार पत्र, 

सामाशजक सञ्जाल र

एफएम/रेशियो

शवज्ञापर्नहरू

https://www.facebook.com/business/help/240208966080581?id=352109282177656
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िाम्रो रे्सबुक परृठ मार्य त, िामी [जागगर] माग, अन्तिायतायको लागग कल र अन्य 
भतीसँग सम्बष्ट्न्धत जानकारीको बारेमा जानकारी प्रिान गियछौं । िामीले िाम्रो 
जानकारीको पिँुच विस्तार गनयको लागग, सामान्यतया स्थान र उमेर समूिको 
आधारमा सम्भावित आप्रिासी कामिारिरूको समूिलाई लक्षक्षत गनय परृठलाई ‘बुस्ट’ 
गछौँ।  

यस अध्ययनले पत्ता लगाएको छ कक लगभग सबै भती एजेन्सीिरूले 'सम्भावित' िा 'रूगच 
भएका' कामिारिरूको तथ्यांक राखेका छन,् सामान्यतया ती व्यष्ट्क्तिरू जसले पदिले व्यष्ट्क्तगत 
भ्रमण िा र्ोन कलिरू मार्य त रोजगारीको उपलब्धता बारे सोधपुछ गरेका गथए। यी 
कामिारिरूलाई टेक्स्ट मेसेजिरू मार्य त उपलब्ध जागगरको बारेमा जानकारी गराइन्थ्यो । 
वपआरए प्रतततनगधले ररपोटय गरे अनुसार, वपआरएले सम्भावित आप्रिासी कामिारिरूलाई 
रोजगारीको उपलब्धतामा सामूदिक एसएमएस पठाउन तथ्यांकबेसको प्रयोग गथे। उत्तरिातािरूले 
बताए कक त्यस्ता सन्िेििरू सामान्यतया संक्षक्षप्त िुन्छन ्र भती गने कम्पनीको नाम, पि, 
रोजगारीको सं्या र अन्तिायताय शमतत मात्र समािेि िुन्छन।् भती एजेन्सीिरूले िाबी गरे कक 
उनीिरूले सन्िेििरूको सामग्री तोक्छन,् र  डिजाइन र िेशलभरी एसएमएस माकेदटङमा संलग्न 
अन्य कम्पनीिरूलाई सबकन्िाक्ट गियछन।् काठमािौं उपत्यकाबादिर पतन िाखा कायायलय रिेको 
वपआरएका एक सिभागीले गाउँगाउँमा मातनसिरूसम्म पुग्न स्थानीय एर्एम रेडियोमार्य त जागगर 
र आफ्नो कम्पनीको विज्ञापन पतन गरेको बताए । 

केिी ििसम्म िलुयभ भए पतन केिी नेपाली भती एजेन्सीिरूले विशभन्न स्रोत समुिायिरूमा भती 
अशभयानिरू पतन सञ्चालन गरेका छन।् नमूना भती एजेन्सीले सम्भावित आप्रिासी 
कामिारिरूको गाउँ-गाउँमा भेला आयोजना गरी, आमने-सामने अन्तरकक्रया गरी, भती प्रकक्रयाको 
व्या्या, सचेतना अशभिदृ्गध र इच्छुक व्यष्ट्क्तिरूलाई जानकारी प्रिान गरी भती अशभयानिरू 
सञ्चालन गरेको गथयो। अन्तिायतायको क्रममा उत्तरिाताले उल्लेख गरे अनुसार, अको भती 
एजेन्सीले  वििेिमा रोजगारीको उपलब्धताको बारेमा जानकारी रै्लाउन छुट्टै कमयचारी 
सिस्यिरूलाई तनयुक्त गरेको छ :  

पिँुच िा माकेदटङ अगधकारीिरू िेिभरर ७-८ ठाउँिरूमा काम गरररिेका छन ्। 
ततनीिरू सम्भावित कामिारिरूसम्म पुग्छन ्र संगठन, यसका शसद्धान्तिरू र 
यसको आचारसंदिताको बारेमा पचायिरू वितरण गछयन।् इच्छुक व्यष्ट्क्तिरू 
त्यसपतछ संस्थामा पुग्छन ्र रोजगारीको उपलब्धताको बारेमा सोध्छन ्। यी पिँुच 
अगधकारीिरू एजेन्ट िा िलालिरू िोइनन ्तर कायायलयका कमयचारीिरू िुन ्र 
ततनीिरूले प्रत्येक मदिना आफ्नो गततविगध ररपोटय गनुय पियछ ।  

नेपालमा २९ िटा भती एजेन्सी र तीनिटा अध्ययनका नमूनािरूले काठमािौं बादिरका सम्भावित 
कामिारिरूसँग सम्पकय  स्थावपत गनय काठमािौं उपत्यका बादिरका सिरमा एकिेखख चारिटा िाखा 
कायायलय खोलेका छन।्  

यद्यवप, धेरैजसो पीआरएिरूका लागग स्िीकृत पाएका यी माध्यमिरू श्रशमक भतीका लागग 
पयायप्त गथएनन।् नमूनाका आठ वपआरएका माशलक र प्रबन्धकिरूले वप्रन्ट विज्ञापनिरू मार्य त 
कामिारिरू भती गनयमा सीशमत सर्लता रिेको ररपोटय गरेका गथए । यसबािेक, सबै 
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वपआरएिरूका उत्तरिातािरू सामाष्ट्जक सञ्जाल माकेदटङमा संलग्न (१२ वपआरएिरूको रे्सबुक 
पेज गथयो, तर तीनको मात्र ट्विटर ह्यान्िल गथयो), एक बािेक, जसले सामाष्ट्जक सञ्जाल 
मार्य त माकेदटङले धेरै भतीिरू प्राप्त नगरेको बताए । िाखा कायायलयिरू सियोगी छन ्तर 
ततनीिरूको उपष्ट्स्थतत केिी प्रमुख ििरिरूमा सीशमत छ र धेरैजसो वपआरएिरूको िाखा 
कायायलयिरू छैनन।् यसले िेिका विशभन्न भागिरूमा इच्छुक कामिारिरू र भती एजेन्सीिरू 
बीचको सम्बन्धलाई सिज बनाउन अनौपचाररक श्रम मध्यस्थकतायिरूको उियको लागग अिस्था 
शसजयना गरेको छ, जुन अन्यथा सम्भि िुने गथएन (पाओलेदट et al. २०१४)। यी 
मध्यस्थकतायिरू - सामान्यतया एजेन्टिरू, सब-एजेन्टिरू िा िलालिरू भनेर गचतनन्छन ्- 
िैिेशिक रोजगार ऐन (२००७) को २०१९ संिोधनले ततनीिरूको संलग्नतालाई तनषेध गरेता पतन  
श्रम भती क्षेत्रमा सकक्रय रूपमा संलग्न छन ्(नेपाल सरकार २०१९) ।19 भती लागत कम गनय र 
अनैततक भती अभ्यासिरू रोक्ने सरकारको प्रयासमा भती एजेन्सीिरूलाई अनौपचाररक श्रम 
मध्यस्थकतायिरू प्रयोग गनय तनषेध गररएको गथयो (काकी २०१९)। 

अनौपचाररक श्रम मध्यस्थकतायिरूले सम्भावित आप्रिासीिरूलाई िताय गररएको वपआरएसँग सीधै 
िा अन्य एजेन्टिरूसँग जोड्छन ्जसले कामिारिरूलाई िताय गररएका वपआरएसँग जोड्छन।् यी 
मध्यस्थकतायिरू प्रायः आप्रिासीिरूका साथीिरू, तछमेकीिरू, पररगचतिरू, गाउँलेिरू िा आर्न्तिरू 
िुन ्(ककस et al. २०१९; खरेल २०१६)। एजेन्टिरू अनौपचाररक रूपमा र कानुनी िायराभन्िा 
बादिर काम गने भएकाले ततनीिरूको सिी सं्या थािा पाउन गाह्रो छ, तर यो सं्या लगभग 
३०,००० िुने अनुमान गररएको छ (बाउमान र धरेल २०१४) । 

राज्यले भतीका लागग एजेन्ट िा िलालिरूको प्रयोगको अभ्यासलाई तनरूत्सादित गने प्रयासको 
बाबजुि एजेन्ट िा िलालिरूको तनरन्तर उपष्ट्स्थततले उनीिरूले उपलब्ध गराएको उपयोगगता 
संकेत गियछ - उिािरणका लागग, सम्भावित आप्रिासी कामिारिरूसँग सम्बन्ध र िरूीको 
सन्िभयमा उनीिरूको तनकटता, उनीिरूलाई नष्ट्जक पुग्ने सुविधा र ततनीिरूको पूणय सेिा 
प्याकेजको प्रस्ताि - अझै पतन आप्रिासी कामिारिरूले मित्िपूणय मानेका छन ्(एम्नेस्टी 
इन्टरनेसनल २०१७; र्ाइभ कोररिोर पररयोजना र रे्यरस्क्िायर २०२१)। आप्रिासी 
कामिारिरूलाई भती एजेन्सीिरूसँग जोड्ने तनरन्तर मागका कारण यस्ता अनौपचाररक 
मध्यस्थकतायिरू श्रम भती क्षेत्रबाट तछट्टै िराउने छैनन ्जुन िैिेशिक रोजगार ऐन (२००७) मा 
पररकल्पना गररएको औपचाररक संयन्त्र मार्य त सधैं सम्भि िँुिैन(अिर et al. २०१७)। तर, 
कानूनी ढाँचाबादिर अनौपचाररक मध्यस्थकताय िा एजेन्ट िा उप-एजेन्टको प्रयोगले भती क्षेत्रको 
प्रभािकारी अनुगमन र तनयशमतीकरणमा कदठनाइिरू शसजयना गरेको छ (युनुस २०२०)। ऐनले 
सम्भावित आप्रिासीिरूले समाचार पत्रिरूमा जागगरका विज्ञापनिरू पढ्छन ्र श्रम आप्रिासनको 
बारेमा वपआरएिरू लाई सम्पकय  गछयन ्भन्ने सम्झन्छ । तर धेरै आप्रिासीिरू अशिक्षक्षत छन,् र 
िगुयम गाउँिरूमा कामिारिरूसम्म समाचारपत्रिरू पुग्िैनन ्(ककस et al. २०१९ )। 

धेरैजसो वपआरए प्रतततनगधिरूले गैरकानूनी बनाइएकाले एजेन्टिरू प्रयोग नगरेको बताए तापतन 
िईुिटा वपआरएका उत्तरिातािरूले छापा शमडियामा प्रकाशित विज्ञापनको प्रततकक्रयामा थोरै 

 
19     वैदेशिक रोजगार ऐर्न (२००७) मा संिोिर्न गरेर शपआरएहरुले एजेन्ट शर्नयुक्त गर्ने प्राविार्न खारेज गररएको छ । 
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व्यष्ट्क्तिरू सीधै भती  एजेन्सीिरूमा गएकाले मध्यस्थकतायको प्रयोग नगरी कामिार भती गनय 
सम्भि नभएको बताए। यसको मु्य कारण, वपआरए प्रतततनगधिरूले ररपोटय गरे अनुसार, 
धेरैजसो आकांक्षी आप्रिासीिरू गाउँिरूमा अिष्ट्स्थत छन ्जिाँ रोजगारीका विज्ञापनिरू समयमै 
उपलब्ध िँुिैनन।् वपआरए ४ का प्रतततनगधले भने: ‘िास्तिमा, भती एजेन्सीिरूको कररब ९९ 
प्रततित कारोबार मध्यस्थकताय/एजेन्टको प्रयोग ब्रबना िँुिैन’ । उिी लाइनमा, वपआरए ५ को 
माशलकले व्या्या गरे: ‘थोरै मान्छे मात्र शसधै आउँछन ्। समाचार पत्रका विज्ञापनबाट थोरै मात्र 
आउने भएकाले अगधकांि कामिार एजेन्टमार्य त आउँछन’् । धेरै अध्ययनिरूले यो पतन 
िेखाउँछन ्कक सम्भावित आप्रिासीिरूले मध्यस्थकतायको सीढी मागथ अगाडि बढ्नुपछय जुन 
गाउँिरूमा िताय नगररएका एजेन्टिरू िा िलालिरूबाट सुरू िुन्छ, जसको पररणाम स्िरूप 
आप्रिासी कामिारिरू सूचनाको कमी र िातायको अभािको कारणले गिाय समस्यािरूको शसकार 
िुन्छन ्(बाउमान र धरेल २०१४, भेररते २०१४, पोलेटी et al. २०१४)। 

भती क्षेत्रमा एजेन्टिरूको प्रयोग सम्बन्धी समस्यािरू िणयन गिाय, अध्ययनका लागग छनोट 
गररएका वपडिओदट केन्रिरूका धेरै उत्तरिातािरूले नेपाली वपआरएिरूले प्रायः धेरै कारणिरूले गिाय 
सम्भावित आप्रिासी कामिारिरूसँग प्रत्यक्ष व्यििार नगनय रूचाउने बताए। वपआरएिरू को लागग 
सामान्यतया टाढाका नातेिारिरू, गाउँलेिरू, िा पररगचतिरू िुने एजेन्टिरू मार्य त कामिारिरूसँग 
विश्िास स्थावपत गनय धेरै सुविधाजनक छ । वपडिओदट ५ का प्रतततनगधले अशभमुखीकरण 
कक्षािरूमा भाग शलने कामिारिरूसँग उनीिरूको अन्तरकक्रयाको आधारमा अनुभि बताए: 

भती प्रकक्रयामा कुनै पतन मध्यस्थकतायको प्रयोग गनुय गैरकानूनी भए पतन स्थानीय 
तिका एजेन्टिरूलाई मातनसिरूले विश्िास गने प्रिवृत्त छ । तसथय िेबसाइट िा 
सामाष्ट्जक सञ्जाल िा कुनै विज्ञापनमा सूचना राखे पतन सूचनामा पिँुच नभएको 
िा ज्ञानको कमीका कारण कामिारिरू िैिेशिक रोजगारीको लागग वििेि जानको 
लागग प्राथशमक सम्पकय  विन्िकुो रूपमा स्थानीय मध्यस्थकताय िा एजेन्टको 
सियोग शलन्छन ्। यसको मतलब गाउँ िा स्थानीय तिमा बादिरका व्यष्ट्क्तिरूले 
सचेतना प्रिान गरे पतन ती सूचनामा आरू्ले गचनेका स्थानीय एजेन्टले उपलब्ध 
गराएको जानकारीभन्िा कम विश्िास िुने गरेको पाइन्छ। 

यो वपआरए प्रतततनगधद्िारा पतन पुष्ट्रट भयो जसले भने कक प्रिासी कामिारिरूले भती एजेन्सीका 
कमयचारीिरू भन्िा स्थानीय एजेन्टिरूलाई बढी विश्िास गछयन।् तसथय, राज्यले ततनीिरूलाई 
िटाउने प्रयास गरे पतन त्यस्ता मध्यस्थकतायिरूको प्रयोग जारी छ।  

िईु वपडिओदट केन्रिरूका उत्तरिातािरूले एजेन्टिरू (अनौपचाररक श्रम मध्यस्थकतायिरू)ले पतन 
आप्रिासी कामिारिरूको गुनासो सम्बोधन गने ष्ट्जम्मेिारीबाट वपआरएलाई आंशिक रूपमा मुक्त 
गने बताए। श्रम स्िीकृतत प्राप्त गनयका लागग सबै कानुनी कागजातिरू भती एजेन्सीिरूद्िारा 
प्रिोधन गररएको भए पतन, उनीिरूलाई मु्य रूपमा एजेन्टिरूसँग, कामिारिरूको पदिलो सम्पकय  
ब्रबन्िकुो रूपमा, सञ्चार गररन्छ, वपआरए िोइन। एजेन्टिरू भती प्रकक्रया िा काम गने 
अिस्थािरूमा कुनै समस्या भएमा कामिारिरूको सम्पकय को प्राथशमक ब्रबन्ि ुिुन,् ककनकक 
एजेन्टिरू प्रायः उनीिरूलाई पररगचत िुन्छन ्र कामिारिरूले यी एजेन्टिरू मार्य त मात्र 
वपआरएसँग व्यििार गरेका िुन सक्छन ्(खरेल २०१६)। यस्तो व्यिस्था शमलाएको अिस्थामा, 
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वपआरएिरूले कदठन कामको अिस्था, तनष्ट्श्चत भन्िा कम तलब िा स्िास्थ्य समस्या िा अन्य 
समस्यािरूको कारण उद्धार र स्ििेि कर्ताय शलनको लागग वििेिमा कामिारिरूसँग सम्पकय  
गनयबाट बच्न सक्छन।् अन्य अध्ययनिरूले प्रस्तुत गरेका प्रमाण अनुसार  वपआरएिरूले िेि 
शभत्र िा बादिर आप्रिासी कामिारिरूलाई कुनै िातन पुगी शसजयना िुने कानुनी िातयत्िबाट बच्नको 
लागग एजेन्टिरू मार्य त काम गनय रूचाउँछन ्(शसजापतत et al. २०१५)। यदि कुरा, केदि समय 
िेखख अप्रिासी कामिारिरू संग काम गिै आएका र भती प्रकक्रयामा एजेन्टिरूको रणनीततक 
प्रयोग संग पररगचत भएका वपडिओदट २ का प्रतततनगधद्िारा व्या्या गररएको गथयो: 

गन्तव्य िेििरूबाट नेपालका भती एजेन्सीिरूले ल्याएको माग राष्ट्रिय िैतनकिरूमा 
विज्ञापनिरू मार्य त सञ्चार गररन्छ। तर, िास्तिमा, कामिारिरू विरलै ती 
विज्ञापन िेछयन ्र सूचनािरू मु्यतया एजेन्टिरू मार्य त प्रिादित िुन्छन।् त्यस 
अिस्थामा, भती एजेन्सीिरू र एजेन्टिरू ििैुलाई र्ाइिा िुन्छ ककनभने गन्तव्य 
िेििरूमा काम गिाय कुनै समस्या आयो भने, भती एजेन्सीिरू एजेन्टिरूलाई िोष 
दिएर ष्ट्जम्मेिारीबाट भाग्न सक्छन;् अकोतर्य , एजेन्टले कशमिन पाउँछन ्र 
उनीिरूलाई राज्यले गैरकानूनी मानेकोले कुनै कानुनी िैशसयत बोकेका िँुिैन। 
अन्तमा, िाने कामिारिरू िुन ्। भती एजेन्सीिरूले कागजात मार्य त कानुनी रूपमा 
प्रकक्रया पूरा गरेको िुने भएकाले सरकारले कुनै कारबािी गनय सक्िैन । 

यसरी, यिाँ एजेन्टिरू र िलालिरू धेरै समय गलत जानकारी, ठगी, र आप्रिासी कामिारिरूलाई 
बढी िुल्क शलने र िोषणमा संलग्न रिेको प्रमाणिरू भएता पतन एजेन्टिरू जस्ता श्रशमक 
मध्यस्थकतायिरूले भती प्रकक्रयामा तनरन्तरता दिइरिेका छन,् (भेररते २०१२)। िईु वपडिओदट 
केन्रका अन्तिायताय दिनेिरूले बताए कक एजेन्टिरूले कानुनी िायरा बादिर काम गने र एजेन्टिरू 
आप्रिासी कामिारिरूको आर्न्त, गाउँले िा पररगचतिरू भएकाले उनीिरूविरूद्ध कामिारिरूले 
उजुरी गने सम्भािना कम िुन्छ। ठुलो जालसाजीका घटनािरूमा पतन उनीिरूलाई जिार्िेिी 
बनाउन गाह्रो छ । पोिोओदट १० का एक उत्तरिाताले भने: 

िाम्रो संस्थाले आप्रिासी कामिारिरूलाई वििेि गएपतछ ठगी भएको पाइएमा भती 
एजेन्सीको तर्य बाट िुने कुनै पतन ठगी िा िरुकमयको विरूद्धमा कुनै िर ब्रबना 
सम्बष्ट्न्धत तनकायमा ररपोटय गनय प्रोत्सादित गछय, तर एजेन्टिरूसँग उनीिरूको 
सम्बन्ध, जो प्रायः ततनीिरूका आर्न्त िा गाउँले िुन्छन,् र कानूनद्िारा ती 
एजेन्टिरूलाई पदिचान नगरेकाले उनीिरूलाई त्यसो गनयबाट रोकेको छ भन्ने 
िामीले पाएका छौँ।  

वपआरए ४ का प्रतततनगधले नेपालमा श्रम भती प्रकक्रयामा सुधार गनय एजेन्टिरूलाई कानुनी 
िायराशभत्र ल्याउनुपने सुझाि दिए । सिभागीले यस समस्याको समाधान यसरी प्रस्ताि गरे: 

एजेन्टलाई अिैध बनाउने िा प्रत्येक भती एजेन्सीका लागग केिी एजेन्ट िताय 
गनुयको सट्टा श्रम स्िीकृतत शलँिा कामिारले आरू् कुन एजेन्टमार्य त आएको िो 
भन्ने कुरा खुलाउन पने तनयम सरकारले ल्याउनुपछय । यसो गनायले एजेन्टिरू 
कानुनको िायरामा आउँछन ्र उनीिरूको एकागधकार पतन टुट्छ । सरकारले भती 
एजेन्सीिरूसँग छलर्ल गरेर यस्ता तनयम र तनयमािली ल्याउनुपछय । 
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2.2.3 भर्तीको लागर्त - 'फ्री शभसा, फ्री टिकि' नीनर्तको कायाषन्वयनमा 
समस्याहरू 
कामिारले वपडिओदट, मेडिकल जाँच र ब्रबमा मात्रै ततनुय पने र सरकारले आप्रिासी कामिारिरूका 
लागग स्थापना गरेको िैिेशिक रोजगार कल्याण कोष20 मा योगिान गरे पुग्ने गरी नेपालबाट 
कामिारलाई न्यूनतम खचयमा आप्रिासन सुविधाका लागग सरकारले सन ्२०१५ मा ‘फ्री शभसा, फ्री 
दटकट’ नीतत ल्याएको गथयो (शसजापतत, अयुब र खरेल २०१७)। यो नीतत GCC िेििरू र 
मलेशसयामा श्रम आप्रिासनका लागग लागू गररएको गथयो जसले वपआरएलाई रोजगारिाता 
कम्पनीिरूले भती िुल्किरू प्रिान नगिाय प्रत्येक कामिारबाट रू. १०,००० ($८४) सम्मको भती 
िुल्क उठाउन अनुमतत दिँिै आएको छ।21 मलेशसया र युएईसँग नेपाल सरकारद्िारा िस्ताक्षर 
गररएका श्रम सम्झौतािरूमा सबै भती लागत र िुल्किरूकालागग रोजगारिातािरूलाई ष्ट्जम्मेिार 
बनाउने प्रािधान समािेि गथयो जसले आप्रिासी कामिारिरूको लागतलाई िून्यमा झाछय (श्रम, 
रोजगार तथा सामाष्ट्जक सुरक्षा मन्त्रालय २०२०, ६०)। ‘फ्री शभसा, फ्री दटकट’ नीतत र द्विपक्षीय 
सम्झौतािरूले कामिारिरूको भतीको लागतलाई न्यूनतममा घटाउने र आप्रिासनका लगभग सबै 
खचयिरू ििन गनय रोजगारिातािरूलाई ष्ट्जम्मेिार बनाउने भएकोले, यो नीततलाई 'िून्य लागत' 
भती मोिेल िा 'रोजगारिाताले भुक्तानी गने ' मोिेलको रूपमा पतन उल्लेख गररएको छ। 
यद्यवप, िक्षक्षण कोररया, जापान र इजरायलका सरकारिरूसँग नेपाल सरकारद्िारा िस्ताक्षर 
गररएका श्रम सम्झौतािरूमा आप्रिासी कामिारिरूले आप्रिासन लागतिरू समेट्नका लागग 
सरकारले तोकेको तनष्ट्श्चत रकम ततनुयपने कुरा विरोधाभासपूणय छ।22 

‘फ्री शभसा, फ्री दटकट’ नीततको कायायन्ियन धेरै ििसम्म प्रभाििीन रिेको िेखखन्छ । 
कामिारिरूले अझै पतन तनयुष्ट्क्त प्रकक्रयामा मोटो िुल्क ततछयन ्(एम्नेस्टी इन्टरनेसनल २०१७)। 
२०१७ को एक अध्ययनले पत्ता लगायो कक कामिारिरूल ेअप्रत्यक्ष रूपमा एजेन्टिरू मार्य त रु. 
१४५,०००(अमेररकी िलर १२२२) सम्म वपआरएलाई भती िुल्कको रूपमा भुक्तान गरेका गथए, र 

 
20  िैिेशिक रोजगार ऐन (२००७) ले सामाष्ट्जक सुरक्षा प्रिान गनय र िैिेशिक रोजगारीबाट वििेि गएका/र्केका 

कामिारिरू (र उनीिरूका पररिारिरू) को कल्याण सुतनष्ट्श्चत गनय िैिेशिक रोजगार बोिय अन्तगयत िैिेशिक रोजगार 
कल्याण कोष स्थापना गने व्यिस्था गरेको छ। कोषले तनम्न कुरािरू समािेि गियछ: रोजगारीका लागग वििेि 
जाने कामिारिरूले भुक्तान गरेको रकम; ततनीिरूको तनके्षपमा जम्मा भएको ब्याज; भती एजेन्सीिरू र ताशलम 
संस्थािरूबाट प्राप्त इजाजतपत्र िलु्क र लाइसेन्स निीकरण िुल्क; िैिेशिक रोजगार व्यिसायमा संलग्न 
संस्थािरूबाट समय समयमा प्राप्त रकम; र अन्य अनुिान र सियोग। योगिान रकम िाल तीन िषयको रोजगारी 
सम्झौता अिगधको लागग रु. १५०० (अमेररकी  िलर १३) र तीन िषय भन्िा बढी अिगधको लागग रु. २५०० 
(अमेररकी  िलर २१) िो। थप जानकारीको लागग शसजापतत र शलम्बु (२०१२) िेनुयिोस ्। 

21  ३० सेप्टेम्बर २०२१ मा अमेररकी  िलर १ = रु ११८.; सरकारले अनैततक भती अभ्यासई रोक्न सन ्२०१५ मा ‘फ्री 
शभसा, फ्री दटकट’ नीतत ल्याएको गथयो । यस नीततले वििेिी रोजगार कम्पनीिरूले आप्रिासी कामिारिरूको शभसा 
लागत र सात प्रमुख िेििरू – GCC िेििरू र मलेशसयामा राउन्ि-दिप ििाई भािािरू कभर गनय आिश्यक छ र 
भती  एजेन्सीिरूले उनीिरूको सेिा िुल्कको रूपमा अगधकतम रु. १०,०००($ ८४)  शलन पाउँछन। 

22  िक्षक्षण कोररयाको लागग नेपाल सरकारद्िारा तोककएको भती लागत रु. ११५,००० (अमेररकक िलर ९७० ); िेरचाि 
गने काममा इजरायलको लागग, रु. १६५,७००(अमेररकी िलर १३९५ ); र जापानको लागग प्राविगधक इन्टनय िेनीशिप 
काययक्रम अन्तगयत रु. ५०,०००(अमेररकी िलर ४१७ ) छ। िैिेशिक रोजगार विभागले २७ जुलाई २०२१ मा जारी 
गरेको सूचना अनुसार इजरायलको लागग लागत तोककएको छ: सूचना; िेनुयिोस ्िासेमाइट ककङ्खिम अर् जोियनको 
सरकार र नेपाल सरकार बीच जनिष्ट्क्तको के्षत्रमा भएको सामान्य सम्झौता (२०१७); नेपाल सरकार र मलेशसया 
सरकारबीच कामिारको भती, भती, रोजगारी र स्ििेि कर्ताय सम्बन्धमा भएको समझिारी पत्र (२०१८); नेपाल 
सरकार र गणताष्ट्न्त्रक मौररसस सरकार बीच नेपालबाट कामिार भती र रोजगारी सम्बन्धी समझिारी पत्र 
(२०१९); नेपाल सरकार र युएइ को सरकार बीच कामिारिरुको भती, रोजगारी र स्ििेि कर्ताय सम्बन्धी 
समझिारी पत्र (२०१९); र इजरायल राज्य सरकार र नेपाल सरकार बीच इजरायल राज्यको विशिरट श्रम बजार 
के्षत्रिरूमा नेपाली कामिारिरूको अस्थायी रोजगारीमा भएको सम्झौता(२०२०) द्ववपक्षीय व्यवस्थाहरू। 

https://dofe.gov.np/Modules/News/Document/OriginalDocument/Notice.pdf
https://www.ceslam.org/governance/bilateral-arrangements
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तनयुष्ट्क्त प्रकक्रयाका क्रममा भुक्तानी गरेका ९० प्रततित कामिारले एजेन्ट िा वपआरएबाट पूणय 
रशसि पाएका गथएनन।् त्यसैगरी अको अध्ययनले नेपाली कामिारिरूले मलेशसयामा आप्रिासनको 
लागग तनयुष्ट्क्त िुल्क र सम्बष्ट्न्धत लागतिरूमा रु. १७५,०००(अमेररकी िलर १४७४) भन्िा बढी र 
कतार, साउिी अरेब्रबया, युएई र कुिेत (ष्ट्जशसशस) िेििरूमा रु. १००,०००(अमेररकी िलर ८४२) 
भन्िा बढी ततने िेखाएको छ (आइएलो २०१६) । 

नमूनामा रिेका सबै वपआरएका प्रतततनगधिरूले कानुनले तोकेको बािेक अरु कुनै पतन तनयुष्ट्क्त 
िुल्क शलएको अस्िीकार गरे । यद्यवप, वपआरए ७ का उत्तरिाताले स्िीकार गरे कक कोशभि-१९ 
मिामारी भन्िा पदिले 'िून्य लागत' तनयुष्ट्क्त प्रायः प्याइएको गथयो, तर मिामारीको 
िुरुिातसँगै सरकारी तनकायिरूको कमजोर तनयमनका कारण श्रशमकिरूले श्रम आप्रिासनका 
लागग ठूलो रकम ततिै आएका गथए। उत्तरिाताले तनयुष्ट्क्त क्षेत्रमा ‘फ्री शभसा, फ्री दटकट’ नीततको 
कायायन्ियनको अिस्थाको बारेमा तनम्नानुसार दटप्पणी गरे :  

‘फ्री शभसा, फ्री दटकट’ नीतत मिामारीअतघ राम्रोसँग लागू भएको गथयो । अगधकांि 
कामिारिरूलाई ‘िून्य लागत’ मा पठाइएको गथयो । यद्यवप, मिामारी पतछ, 
सरकारद्िारा अनुगमन कमजोर भएको छ र प्रत्येक कामिारले अब साउिी अरब 
जाने कष्ट्म्तमा रु. १३०,०००-२००,००० ततछयन।् िाल, अत्यागधक िुल्क ततने 
कामिारिरूको अनुपात धेरै उच्च पुगेको छ र केिी प्रततित कामिार मात्र 'िून्य 
लागत' मा जान्छन ्। 

उच्च तनयुष्ट्क्त िुल्क शलँिा कामिारिरू ऋणमा र्स्ने गरेकाछन ्र उनीिरू जबरजस्ती िा बन्धक 
श्रमको जोखखममा पनय सक्छन (एम्नेस्टी इन्टरनेिनल २०१७; श्रशमक सञ्जाल २०१९)। आप्रिासन 
एक स्िैष्ट्च्छक प्रकक्रया िुन सके पतन यो प्रकक्रयाको क्रममा भएको खचय समेट्नको लागग ऋण िा 
अगग्रम पेस्कीको कारणले चाँिै बन्धनको ष्ट्स्थततमा पररितयन िुन सक्छ। अध्ययनिरूले िेखाउँछन ्
कक आप्रिासनको लागतिरू, जस्तै उच्च तनयुष्ट्क्त लागतिरू, ऋण शलनको लागग नेपालको 
िक्षक्षणी भाग तराईका घरपररिारिरूको लागग िोस्रो सबैभन्िा मित्त्िपूणय कारण िो (ओस्टरिर्, 
िमाय र बन्सय २०१७,२०२० )। तीमध्ये धेरैजसो ऋण अनौपचाररक सािूिरूबाट उच्च ब्याजिरमा 
शलइन्छ, जसले गिाय बन्धनको अिस्था कायम िुन्छ । 

यसका साथै कामिारिरूले गलत जानकारी, बिकाइ िा ठगगमा पिाय वपआरए विरुद्ध उजुरी गनय 
चािेको खण्िमा, व्यििारमा प्रभािकारी कायायन्ियन नगरी कागजमा शसशमत रिेको नीततले न्याय 
प्रिान गने प्रकक्रयालाई जदटल बनाइदिएको छ  चािेमा।  वपडिओदट ३ का प्रतततनगधले भने:  

सरकारले ‘फ्री शभसा, फ्री दटकट’को व्यिस्था लागू गरेको भए पतन तोककएको 
अगधकतम िुल्क मात्रै ततरेर विरलै कुनै आप्रिासी उिेका छन ्। यदि 
आप्रिासीिरूलाई उनीिरूले कतत ततरेका छन ्भतन सोध्ने िो भने लगभग सबैले 
[मलेशसया र GCC िेििरूको लागग अनुमतत दिइएको] रु. १०,००० भन्िा बढी 
ततरेको बताउँछन।् अब, कामिारले वििेिमा कुनै समस्या भोगेमा र विभाग 
[िैिेशिक रोजगार विभाग]मा उजुरी गरेमा र रकम कर्ताय माग गरेमा, उसलाई 
रशसिमा उल्लेख भएको रु. १०,००० मात्र उपलब्ध गराइनेछ तर िास्तिमा उसले 
बढी ततरेको िुन्थ्यो। िास्तविक रकम, जुन रु. १,००,००० लाई पतन पार गनय 
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सक्छ,  आप्रिासी कामिारिरूले एजेन्टिरूलाई दिन्छन ्र थप रकमको लागग कुनै 
रशसि प्रिान गररएको िुिैन।  

‘फ्री शभसा, फ्री दटकट’ नीतत अव्याििाररक र समग्र आप्रिासन क्षेत्रका लागग िातनकारक भएको 
केिी भती एजेन्सीका प्रतततनगधले बताए । ‘फ्री शभसा, फ्री दटकट’ नीतत नअपनाएका भारत, 
पाककस्तान र बंगलािेिका वपआरएसँग वििेिी मुलुकबाट श्रम माग ल्याउन प्रततस्पधाय गनय 
नेपाली वपआरएलाई गाह्रो भएको बताए। वपआरए १५ का उत्तरिाता अनुसार: 

रोजगारिाता कम्पनीिरूले भारत, पाककस्तान र बंगलािेि जस्ता अन्य िेििरूबाट 
कामिार तनयुष्ट्क्त गरररिेका छन ्ककनभने ती िेििरूमा कामिार िा भती 
एजेन्सीिरूले दटकट र अन्य सम्बष्ट्न्धत तनयुष्ट्क्त खचयको खचय ििन गने भएकाले 
ती िेििरूबाट कामिार तनयुष्ट्क्त गनय सस्तो छ। 

प्रत्येक कामिारलाई इजरायलमा आप्रिासनको लागग रु. १,६५,००० (अमेररकी िलर १३९०) ततनय 
अष्ट््तयारी दिने सरकारको तनणययसँगै नेपाल सरकारको तनयुष्ट्क्त िुल्कसम्बन्धी नीततमा रिेको 
विरोधाभास रे्रर सतिमा आएको छ(मण्िल २०२१ क) ।  वपआरए १३ का उत्तरिाताले सरकारको 
विरोधाभासी नीततिरूलाई तनम्नानुसार प्रश्न गरे:  

सरकारले नै िून्य लागतमा कामिार पठाउन नसकेपतछ संस्था सञ्चालनका लागग 
सञ्चालन खचय, बजार खचय, ढुिानीलगायत अन्य खचय व्यिोनुयपने िँुिा तनजी क्षेत्रले कसरी 
यतत न्यून लागतमा कामिार पठाउने ?  

2.2.4 सरकारी नीनर्तहरूबाि वपआरएले सामना गने चुनौर्तीहरू  
अतघल्लो खण्िमा छलर्ल गररए अनुसार, नेपाली वपआरएिरूलाई 'फ्री शभसा, फ्री दटकट' नीतत 
अन्तगयत तनष्ट्श्चत गन्तव्य िेििरूमा प्रत्येक कामिारलाई अगधकतम रु. १०,००० (अमेररकी िलर 
८४) सम्म तनयुष्ट्क्त िुल्क शलन अनुमतत दिइएको छ। यसबािेक, नेपाल सरकारले २०१९ मा 
िैिेशिक रोजगार ऐन (२००७) (पाँचौं संिोधन) लाई संिोधन गरेको गथयो र वपआरए लाइसेन्सको 
निीकरणको लागग ितय थपकेो गथयो: वपआरएले आफ्नो इजाजतपत्र निीकरण गनयको लागग 
लगातार िईु िषयको लागग कष्ट्म्तमा १०० जना कामिार पठाउनुपछय। सरकारले सोिी संिोधन 
मार्य त, िैिेशिक रोजगार विभागलाई वपआरएिरूले उपलब्ध गराउनु पने नगि तनक्षपे र बैंक 
ग्यारेन्टीको रकम पतन बढाएको छ, जसले सरकारलाई आप्रिासी कामिारिरूको उद्धार र स्ििेि 
कर्ताय गनय, साथै यदि वपआरएले भ्रामक रूपमा कामिारिरू तनयुष्ट्क्त र खटाएको भए वििेिमा 
अलपत्र परेका कामिारिरूलाई क्षततपूततय दिन पँूजी प्रिान गनेछ। तिनुसार, िावषयक ३००० सम्म 
कामिार पठाउने वपआरएिरूले रु ५०,००,०००।- नगि जम्मा गनुयपछय र रु १,५०,००,०००।- को बैंक 
ग्यारेन्टी उपलब्ध गराउनुपछय; िावषयक ३,००० िेखख ५,००० कामिार पठाउने वपआरएिरूले रु 
१,००,००,०००।- नगि जम्मा गनुयपछय र रु ३,००,००,०००।- को बैंक ग्यारेन्टी उपलब्ध गराउनुपछय र 
िावषयक ५,००० भन्िा बढी कामिार पठाउने वपआरएिरूले रु २,००,००,०००।-  नगि जम्मा गनुयपछय 
र रु ४,००,००,०००।- को बैंक ग्यारेन्टी उपलब्ध गराउनुपछय। िैिेशिक रोजगार ऐन (२००७) को 
पाँचौं संिोधन (२०१८/१९) को उद्िेश्य बढ्िो भती एजेन्सीिरूलाई तनयन्त्रण गनुय र 
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तनष्ट्रक्रयिरूलाई पिायर्ास गनय ततनीिरूलाई तनयमन गने प्रकक्रयालाई सिज बनाउनु गथयो। सुरक्षा 
तनक्षेप बढाएर र भती एजेन्सीिरू बीच मजयरको नीतत अपनाई भती एजेन्सीिरूलाई उपयुक्त 
आकार दिने उद्िेश्यले व्यिस्थािरूमा पररितयन गररएको गथयो। साथै यदि वपआरएले भ्रामक 
रूपमा तनयुष्ट्क्त गरेको र खटाएको भए वििेिमा अलपत्र परेका कामिारिरूलाई उद्धार र स्ििेि 
कर्ताय गनय र क्षततपूततय दिनको लागग बढेको तनक्षेपले रकम उपलब्ध गराउने सरकारले बताएको 
गथयो (श्रम, रोजगार तथा सामाष्ट्जक सुरक्षा मन्त्रालय २०२०)। 

'िून्य लागत' भनाय मोिेल अन्तगयत कामिारिरू शलन अनुमतत दिइएको अगधकतम रु १०,००० 
(अमेररकी िलर ८४) को नगण्य भनाय िुल्कले गन्तव्य िेििरूमा बारम्बार भ्रमणिरू आिश्यक 
पने, ततनीिरूको व्यिसाय सञ्चालन गनय ठूलो रकमको तनक्षेप, कामिार भनायमा संलग्न 
ब्रबचौशलयािरूलाई भुक्तानी, र वििेिमा रोजगारिातािरूबाट श्रम (जागगर) खररि गिाय भती 
एजेन्सीिरू र रोजगारिाता कम्पनीिरूको मानि संसाधन अगधकारीिरूलाई गनुयपने सम्भावित 
भुक्तानीिरू जस्ता व्यिसाय संचालनमा िुने खचयिरू धान्न तनकै गाह्रो भएको चार जना 
वपआरएका उत्तरिातािरूले गुनासो गरे।   

नमूना गररएका वपआरएिरूमध्ये कररब आधाका उत्तरिातािरूले जनाए कक बढ्िो तनक्षेप 
आिश्यकतािरू र बैंक ग्यारेन्टीिरूले, वििेष गरी तनयुष्ट्क्त क्षेत्र कोशभि-१९ मिामारीले नराम्ररी 
प्रभावित भएको समयमा, वपआरएिरूको सञ्चालन लागतमा उल्लेखनीय िदृ्गध गरेको छ । 
नेपाली वपआरएमा मिामारीको प्रभािबारे गररएको अध्ययनले नेपालका अगधकांि भती 
एजेन्सीिरूले या त वििेिी कम्पनीबाट कामिारको मागमा उल्ले्य कमीको सामना गरररिेको िा 
अन्तरायष्ट्रिय उिान तनलम्बन र श्रम स्िीकृतत तनलम्बनका कारण माग यथाित रिँिा पतन 
कामिार पठाउन नसकेको िेखाएको छ। (आइएलओ २०२१ग)  

वपआरएको लाइसेन्स निीकरणका लागग लगातार िईु िषयसम्म कष्ट्म्तमा १०० जना कामिार 
पठाउने गरी थप तनक्षेपको मापिण्ि पूरा गनय नेपाली वपआरएले संघषय गरररिेको िईु वपआरएका 
प्रतततनगधले बताए। केिी वपआरएका उत्तरिातािरूले बताएअनुसार यस नीततले उनीिरूलाई 
रोजगारीको गुणस्तर बेिास्ता गने िा रोजगारीका मागिरू गन्तव्य िेििरूका रोजगारिाता िा 
ब्रबचौशलयािरूबाट खररि गनयमा खास मापिण्ििरू पदिल्याउन अतनच्छुक बनाएको छ ककनभने 
उनीिरूले िावषयक १०० जना कामिारको थ्रेसिोल्ि पूरा गनयमा ध्यान केष्ट्न्रत गनैपने िुन्छ। 
श्रशमकको माग घट्िै गएको अिस्थामा १०० कामिारको थ्रेसिोल्िको यो व्यिस्थाल ेनयाँ 
तनक्षेपको आिश्यकता पूरा गनय आगथयक स्रोत जुटाउने िबाबले वपआरएलाई गैरकानूनी रूपमा, 
जस्तै रोजगार सम्झौतामा सतयिरू िेररे्र गरेर जसरी पतन कामिार पठाउन उत्प्रेररत गरेको 
ततनीिरूले बताए । तसथय, िैिेशिक रोजगार ऐन (२००७) मा िालैका पररमाजयनिरूको संचयी 
प्रभाि भनेको धेरै वपआरएिरूले घट्िो श्रमको मागमा प्रततस्पधाय गरररिेका छन ्र र्लस्िरूप 
श्रशमकिरूको कामको गुणस्तर र काम गने अिस्थािरूमा समभ्कौता गरेको िुन सक्छन । यी 
सबै कारकिरूले सम्भितः नेपालमा भती एजेन्सीिरूलाई अष्ट्स्तत्ि बचाउनको लागग मात्र पतन 
अनैततक तनयुष्ट्क्त अभ्यासिरूमा संलग्न िुन प्रोत्सादित गनय सक्छन,् जुन गचन्ता वपआरए ४ ले 
पतन बताएका गथएः 



 

  50 
 

 

 

सरकारले लाइसेन्स निीकरणका लागग भती एजेन्सीले िावषयक न्यूनतम एक सय 
कामिार पठाउनुपने तनयम बनाएको छ । साथै, यसमा ‘मानि बेचब्रबखन’ विरुद्धको 
कानुन पतन छ। ‘िून्य लागत’ तनयुष्ट्क्त प्रकक्रया कायायन्ियनमा आएपतछ भती गने 
मुलुकका रोजगारिाताले तनयुष्ट्क्तको सबै खचय व्यिोनुयपने अिस्थामा श्रम माग प्रिान गनय 
तयार छैनन ्। त्यस्तो अिस्थामा, िालको अिस्थामा एक ततिाइ भती एजेन्सीिरूले एक 
सय भन्िा बढी कामिार पठाउन सक्छन ्। यसको नततजा यो िो कक भती एजेन्सीिरूले 
कुनै पतन माध्यमबाट कामिारिरू पठाउनको लागग सं्या सयसम्म पुर् याउने प्रयास 
गनेछन,् अन्यथा ततनीिरूले आफ्नो इजाजतपत्र गुमाउने जोखखममा िुनेछन। यसले 
कामिार तनयुष्ट्क्त गिाय अनैततक अभ्यासिरूलाई बढाउने मौका दिन्छ, जसले गिाय 'मानि 
बेचब्रबखन'लाई बढाउँछ । 

2.2.5 श्रम आप्रवासननको लागग शभक्जि शभसाको प्रयोग 
भारत बािेक अन्य िेििरूमा श्रम आप्रिासनमा सिभागी व्यष्ट्क्तिरूको िास्तविक सं् या िैिेशिक 
रोजगार विभाग  द्िारा उपलब्ध गराइएका आगधकाररक तथ्याङ्खकिरू भन्िा धेरै बढी िुने अपेक्षा 
गररएको छ, ककनभने ठूलो सं्यामा कामिारिरूले शभष्ट्जट शभसा (िैिेशिक रोजगार विभाग  बाट 
श्रम स्िीकृतत ब्रबना) प्रयोग गरी अतनयशमत रूपमा आप्रिासन गछयन।् ततनीिरूको सं्या श्रम 
आप्रिासनको आगधकाररक तथ्यांकमा समािेि गररएको छैन (मण्िल २०२०क) । नेपाल प्रिरीले 
सन ्२०१८/१९ मा िताय भएका बेचब्रबखनका मुद्िामध्ये १३.५ प्रततित मुद्िा वििेि शभष्ट्जट िा 
नेपाल बादिर आर्न्त भेट्न जाने बिानामा रिेका छन ्(िमाल २०१९) । पययटनको आिमा श्रम 
पलायन सामान्यतया एजेन्ट िा िलालिरू र कदिलेकािीं भती एजेन्सीिरूद्िारा आप्रिासी 
अगधकारीिरू र िाष्ट्न्जट िेििरूमा पुशलसको शमलेमतो र संलग्नतामा सिज बनाइएको पाइन्छ 
(अमेररकी राज्य विभाग २०२०; मण्िल २०२०ख)। धेरै नेपाली पुरूष र मदिलािरू यस्ता 
अतनयशमत आप्रिासनबाट धोकामा परेका र वििेिमा अलपत्र परेर िोषण र जबरजस्ती श्रमको 
शिकार भएको पाइन्छ (तघशमरे २०२१)। 

वििेिमा घरेलु क्षेत्रमा काम गने नेपाली मदिलालाई २०१७ मा नेपाल सरकारले ’सुरक्षक्षत’ गनयलागू 
गररएको प्रततबन्ध जस्ता यात्रा प्रततबन्धका कारण शसररया, इराक, युएई र कुिेत जस्ता 
िेििरूमा नेपाली मदिलािरूलाई घरेलु कामका लागग पठाउन प्राय: शभष्ट्जट शभसा प्रयोग गररन्छ 
(आइएलो २०२१क) । वििेषगरी घरेलु काम जस्ता अतनयशमत क्षेत्रिरूमा मदिला आप्रिासी 
कामिारिरूको िोषण र िवु्ययििारको उच्च जोखखम िँुिा (आइओएम २०१९), सरकारद्िारा लागू 
गररएको यात्रा प्रततबन्धिरूले उनीिरूको बेचब्रबखनको जोखखम बढाएको भतनन्छ । यात्रा 
प्रततबन्धिरूले, श्रम आप्रिासनमा भाग शलन मदिलािरूमा चासो बढ्िो छ भन्ने तथ्यलाई बेिास्ता 
गररएको भतनन्छ, र यो विगत िईु ििकिरूमा तनयशमत माध्यमिरू प्रयोग गरेर वििेिमा 
रोजगारी खोज्ने मदिला कामिारिरूको सं्यामा भएको िदृ्गधमा प्रततब्रबष्ट्म्बत िुन्छ । श्रम 
आप्रिासनमा मदिला कामिारको दिस्सा समयसँगै बढेको छ, सन ्२००८/०९ को ३.९१ प्रततितबाट 
२०२०/२१ मा ६.८७ प्रततितमा पुगेको छ (श्रम, रोजगार तथा सामाष्ट्जक सुरक्षा मन्त्रालय २०२०; 
िैिेशिक रोजगार विभाग  २०२१क) । अध्ययनिरूले मदिला आप्रिासीिरूले प्रततबन्धिरूलाई 
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छल्नको लागग अतनयशमत आप्रिासनको प्रयोग गछयन ्भन्ने िेखाउँछ (आइओएम २०१९) । 
वििेिमा रोजगारीका लागग केिी मदिलािरू नेपाल र भारतबीचको खुला शसमाना पार गरेर 
भारतको अन्तरायष्ट्रिय विमानस्थल  प्रयोग गरेर गन्तव्य िेििरूमा जान्छन ् (म्याकक्यु २०२०) 
भने अरूिरू काठमािौंबाट पययटक शभसामा उड्छन ्तर  । 

िैिेशिक रोजगारीका लागग पुरूष कामिार लैजान पतन शभष्ट्जट शभसा प्रयोग गररन्छ । पाँच भती 
एजेन्सीका उत्तरिातािरूले भनेका छन ्कक केदि भती एजेन्सीिरू मु्यतया यूएई जस्ताGCC 
िेििरूमा रोजगारीका लागग कामिार पठाउन शभष्ट्जट शभसाको िरुूपयोगमा संलग्न छन ्। कोशभि–
१९ को मिामारीका बेला प्रकाशित केिी समाचारमा पतन यो कुरा स्परट भएको गथयो । 
मिामारीको पदिलो लिर पतछ, युएई छोटो समयका लागग वििेिी कामिारिरूको लागग खोशलएको 
गथयो; सन ्२०२० को सेप्टेम्बरिेखख डिसेम्बरसम्म ९ िजार मातनस शभष्ट्जट शभसामा िबुई गएको 
ररपोटय गररएको छ (यो अिगधमा कुल २६ िजार नेपाली शभष्ट्जट शभसामा विशभन्न िेिमा गएका 
गथए) (तघशमरे २०२१)। मिामारीको बीचमा नेपालबाट ९ िजार मातनस पययटकका रूपमा युएई 
गएको कुरा उच्च रूपमा असम्भि छ ।  

वििेिका रोजगारिाता कम्पनीिरू र नेपालका भती एजेन्सीिरू बीच शमलोमतोमा कामको 
उद्िेश्यका लागग शभष्ट्जट शभसा जारी गिाय कम्पनीिरूको लागत बचत िुन्छ, ककनकक यस 
प्रकारको शभसा व्यिस्थाले ििाई भािा र अन्य खचयिरूको लागग अप्रिासी कामिारिरूलाई 
ष्ट्जम्मेिार बनाउँछ र कम्पनीिरूमा बोझ िटाउँछ। वपआरए ४ का उत्तरिाताले व्या्या गरे 
अनुसार, यसले रोजगार सम्झौता कायायन्ियनमा थप लगचलोपन पतन प्रिान गियछ:  

कायय शभसा जारी गनय लागत ७,००० दिराम [अमेररकी िलर १,९०६]23 छ भने प्रतत 
शभष्ट्जट शभसा लागत २५० दिराम मात्र [अमेररकी िलर ६८] छ। सबैभन्िा मित्त्िपूणय 
कुरा, कायय शभसाको मामलामा, कायय सम्झौताका सतयिरू पूणय रूपमा पालना 
गनुयपछय, र कुनै ठोस स्परटीकरण ब्रबना कामिारिरूलाई िटाउन सककँिैन, अन्यथा 
श्रम अिालतले तीन मदिना शभत्र रोजगारिाता कम्पनीलाई सजाय गियछ । अदिल,े 
िबुईमा रोजगारिातािरूले कामिारिरू भती गनय शभष्ट्जट शभसाको र्ाइिा शलइ रिेका 
छन ्ककनभने यसले शभसा जारी गने लागत बचत गियछ र कामका लागग योग्य 
नभएका कामिारिरूलाई पतन सष्ट्जलै िटाउन सककन्छ। रोजगारिातािरूले एक 
मदिनाको लागग शभष्ट्जट शभसामा कामिारिरूलाई काममा राख्ने र कामिारिरूमध्ये 
कामका लागग सबैभन्िा उपयुक्त लाग्ने थोरैलाई मात्र कायय शभसा प्रकक्रया अगािी 
बढाउँछ । तर, अगधकांिलाई प्रकक्रयाको क्रममा कामबाट िटाइन्छ र ततनीिरूको 
बसाइ अन्ततः अिैध िुन्छ । गैरकानुनी रूपमा बसेका यस्ता कामिारिरू िोषण, 
जबरजस्ती श्रम र बेचब्रबखनको शसकार िुने सम्भािना िुन्छ । 

शभष्ट्जट शभसा प्रयोग गरी गररने अतनयशमत आप्रिासनले कामिारिरूलाई रोजगारी र उनीिरूको 
कानुनी ष्ट्स्थतत गुमाउने ठूलो जोखखममा पाने सम्भािना छ। शभष्ट्जट शभसामा कामिार राख्ने 
वििेिी रोजगारिातािरू प्रायः शभष्ट्जट शभसामा त्यिाँ पुगेका कामिारिरूको शभसाको प्रकारलाई 
कायय शभसामा पररणत गनय िा शभसा निीकरण गनय दिचककचाउँछन।् र्लस्िरूप, कामिारिरूको 

 
23२२ सेप्टेम्बर २०२१ मा,  १ दराम = अमेररशक िलर ०.२७ । 
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बसाइ अिैध िुन्छ, र यस्तो अिस्थामा उनीिरू यौन र श्रम िोषणको शिकार िुन्छन ्(राष्ट्रिय 
मानि अगधकार आयोग २०१९)। यस्तो पररष्ट्स्थततमा, कामिारिरूले उिी िेिमा अको रोजगारिाता 
रे्ला पाने र उनीिरूको बसाइ अिैध िुनु अतघ उनीिरूको शभसा प्रकारलाई कायय शभसामा पररितयन 
गनुय जरुरी  िुन्छ । उिािरणका लागग,युएइमा, शभष्ट्जट शभसाको अिगध बढीमा ९० दिनको िुन्छ, 
जुन िेि नछाडिकन ३० दिनको लागग िईु पटक थप गनय सककन्छ (संयुक्त अरब इशमरेट्सको 
सरकारी पोटयल एन.डि.)। उनीिरूको बसाइ गैरकानुनी भएमा त्यस्ता कामिारिरूको उद्धार र 
स्ििेि कर्ताय ल्याउने प्रकक्रया जदटल िुन जान्छ । उिािरणका लागग, साउिी अरेब्रबयामा रिेको 
नेपाली ितूािासले साउिी अरबमा अिैध रूपमा बस्नेजोसुकैलाई साउिी अरब्रबयन ररयाल १५,००० 
(अमेररकी िलर ४,०००),24 जररिाना लाग्ने बताएको छ, त्यो नततरी बादिर तनस्कने शभसा दिइँिैन 
(राष्ट्रिय मानि अगधकार आयोग २०१९) । साथै, शभष्ट्जट शभसामा यात्रा गने कामिारिरूलाई 
सरकारद्िारा आप्रिासी कामिारको रूपमा रेकिय गररएको छैन; तसथय, उनीिरूले कुनै समस्याको 
सामना गिाय, उनीिरूलाई शभष्ट्जट शभसामा पठाउने भती एजेन्सी िा अनौपचाररक 
मध्यस्थकतायलाई ष्ट्जम्मेिार ठिराउन सककँिैन र कामिारिरू कुनै क्षततपूततयको िकिार िँुिैनन,् 
ककनकक शभष्ट्जट शभसामा यात्रा गिाय िैिेशिक रोजगार ऐन (२००७) अन्तगयत वििेिी श्रम 
आप्रिासन मातनिैन (ibid)। 

शभष्ट्जट शभसािरू प्राय: मध्यस्थकतायिरूले सिज बनाउँछन ्र आप्रिासीिरूले त्यसको लागग मोटो 
रकम ततछयन,् र त्यसलाई कदिलेकािीं कामसँग सम्बष्ट्न्धत यात्राका लागग प्रयोग गररन्छ ककनभने 
नेपाल सरकारको नीततिरूले पररिार भन्िा बादिरका आप्रिासीिरूल ेजो साथीिरू, तछमेकीिरू, 
टाढाका नातेिारिरू, िा पररगचतिरू िुन सक्छन,् नेपालका आकांक्षी आप्रिासीिरूलाई िास्तविक 
कामको शभसा पठाउनबाट रोक लगाएको छ । वपआरए ७ का उत्तरिाताले व्या्या गरे: 

कामका लागग शभष्ट्जट शभसा प्रयोग गनुयको एउटा कारण भनेको आर्न्तिरूले 
पठाएको कायय शभसामा जानको लागग ‘सम्बन्धको प्रमाण’ आिश्यक पने सरकारी 
तनयम िो। यस्तो प्रमाण नष्ट्जकका आर्न्तिरूलाई मात्र िेखाउन सककन्छ [जस्तै 
िाजुभाइ िा बदिनीिरू]। टाढाका आर्न्तिरूले कायय शभसा पठाएको अिस्थामा, 
त्यस्ता टाढाका नातेिारिरूको िकमा सरकारले ‘सम्बन्धको प्रमाण’ तोकेर कागजात 
जारी नगने भएकाले त्यस्ता शभसािरू शलन सककँिैन। तसथय, वििेिमा त्यस्ता 
कामका अिसरिरूमा पिँुच शलन, वििेिका[आर्न्तिरूले व्यिस्था गरेको] 
कामिारिरूले जानीजानी शभष्ट्जट शभसा प्रयोग गछयन।् यद्यवप, यस प्रयोजनका 
लागग शभष्ट्जट शभसा प्रयोग गने आप्रिासीिरूको िगय [i.e. वििेिमा आर्न्तिरूले 
शमलाएको कामको लागग] एजेन्टिरूमा विश्िास गने र शभष्ट्जट शभसामा कामको 
लागग जाने अन्य िगयको तुलनामा कम जोखखममा छ।  

2.2.6 न्यूनर्तम रेफरल पाररश्रशमकको स्वेच्छाचारी ननधाषरण  
वििेिमा विशभन्न पेिामा काययरत नेपाली कामिारको पाररश्रशमकलाई तनयमन गनय सरकारले 
न्यूनतम रेर्रल पाररश्रशमक तोकेको छ (श्रम, रोजगार तथा सामाष्ट्जक सुरक्षा मन्त्रालय २०२०: 

 
24२२ सेप्टेम्बर २०२१ मा साउदी अरशबयर्न ररयाल १ = अमेररकी िलर ०.२७ ।  
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५६)। गन्तव्य िेििरूमा एकतर्ी पाररश्रशमक तनधायरण मार्य त नेपाली कामिारिरूलाई वििेिमा 
रोजगारिाता कम्पनीिरूबाट िमन निोस ्भन्ने सुतनष्ट्श्चत गनुय यसको उद्िेश्य िो। ‘न्यूनतम 
रेर्रल पाररश्रशमक’ प्रणाली लागू गनायले वििेिका रोजगारिाता कम्पनीिरूबाट श्रम माग प्राप्त 
गनुय पने िुन्छ। कामिारिरूको दितलाई ध्यानमा रा्िै, कम पाररश्रशमकको जागगर प्रस्ताििरू 
पन्छाउने उद्िेश्यले, तोककएको रेर्रल पाररश्रशमकभन्िा कम कामको मागिरू गन्तव्य िेििरूमा 
रिेका नेपाली कूटनीततक तनयोगिरूले प्रमाखणत गिैनन ्(भेररटे २०१२), जुन वपआरएिरूले िैिेशिक 
रोजगार विभागबाट माग पत्रिरूको स्िीकृतत शलनको लागग आिश्यक मापिण्ि िो (नेपाल सरकार 
२०१९) । अको िब्िमा,  िैिेशिक रोजगार विभागले न्यूनतम रेर्रल पाररश्रशमक भन्िा कमको 
कामका मागिरू स्िीकृत गिैन।  

यद्यवप, िईु नमूना वपआरएका उत्तरिातािरूले रेर्रल पाररश्रशमक धेरै उच्च भएको र यसले 
गन्तव्य िेििरूमा रोजगारिातािरूलाई नेपाली कामिारिरू तनयुष्ट्क्त गनय तनरूत्सादित गियछ भनेर 
गुनासो गरेका गथए । नेपाल सरकारले रेरे्रल पाररश्रशमक जीिनयापन लागत, प्रचशलत 
पाररश्रशमक र गन्तव्य िेिका अन्य नागररकिरूको रेर्रल पाररश्रशमकको आधारमा गणना गररन्छ 
भनी िाबी गरेता पतन गन्तव्य मुलुकमा रिेका ितूािासिरूले गन्तव्य मुलुकको आन्तररक 
अथयतन्त्र र अन्य श्रम तनयायत गने मुलुकसँगको प्रततस्पधायलाई नबुझेर नेपाली कामिारको 
न्यूनतम पाररश्रशमक स्िेच्छाचारी ढंगले तोक्ने गरेको तनजी भती एजेन्सीका उतरिातािरूले 
भनेका छन ्। वपआरए प्रतततनगधिरूले थप तकय  गरे कक भती एजेन्सीिरू आप्रिासन प्रकक्रयामा 
मित्त्िपूणय सरोकारिालािरू िुन,् तर न्यूनतम रेर्रल पाररश्रशमक तनधायरणमा उनीिरूसँग परामिय 
गररँिैन । उिािरणका लागग, कतार सरकारले न्यूनतम माशसक पाररश्रशमक कतारी ररयाल १,००० 
(अमेररकी िलर २७५) (आइएलओ २०२१ख) तोकेको छ; तर, कतारष्ट्स्थत नेपाली ितूािासले वििेि 
जाने आप्रिासी कामिारको न्यूनतम माशसक पाररश्रशमक कतारी ररयाल १२०० (अमेररकी िलर 
३३०) (नेपाल ितूािास २०२१) तोकेको छ । 

नेपाली ितूािासले तोकेको रेर्रल पाररश्रशमक गन्तब्य मुलुकका सरकारले तोकेको भन्िा धेरै िुने 
भएकाले वििेिी रोजगारिाताले नेपालबाट कामिार लैजान लागत प्रिाभी निुने वपआरएका 
प्रतततनगधिरूले तकय  गरेका गथए। नेपाली नीतत र आयोजक रारिको नीततमा शभन्नताका कारण 
नेपाली कामिारको माग घट्िै गएको उनीिरूको भनाइ छ । तर नेपाली वपआरएले आफ्नो 
इजाजतपत्र निीकरण गनयका लागग लगातार िईु िषयसम्म कम्तीमा १०० जना कामिार पठाउनुपने 
िुन्छ।25 व्यिसायलाई दटकाउनको लागग थ्रेसिोल्ि पूरा गने िबाबले वपआरएिरूलाई वििेिमा 
रोजगारिातािरूका लागग कामिारिरू राख्नलाइ नक्कली सम्झौता जारी गने िा सम्झौता 
प्रततस्थापन गने26 जस्ता गैरकानूनी उपायिरूमा संलग्न िुन उत्पे्रररत गछय, वपआरए१४ बाट 
सिभागीले भनेका छन:् 

 

 
25वैदेशिक रोजगार ऐर्न (२००७) (५ औ ंसंिोिर्न) को दफा १३ को उपदफा २ हेर्नुुहोस्। 
26 सम्झौर्ता प्रशर्तस्थापर्न भर्नेको सम्झौर्तालाई खारेज गर्ने र यसलाई अझ किा, 'प्रशर्तस्थाशपर्त' सम्झौर्ताले प्रशर्तस्थापर्न गर्ने प्रशिया हो; शबच (२०२१) हेर्नुुहोस् । 
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वपआरएिरू [त्यसपतछ] माग खररि गनय सम्झौताका िईु सेट जारी गनय बाध्य छन,् 
एउटा न्यूनतम रेर्रल पाररश्रशमकको पालना गने र अकोमा कामिारिरूलाई 
उपलब्ध गराइने िास्तविक पाररश्रशमक िुने र बेचब्रबखनको कानुनी पररभाषामा, यो 
'व्यष्ट्क्तको बेचब्रबखन' अन्तगयत पियछ ककनभने यसले कामिारिरूलाई धोका दिन्छ। 

2.2.7 कमषचारीर्तन्त्रबाि हुने  झमेला र अननयशमर्तर्ता 
िैिेशिक रोजगारीका लागग आिेिन दिन इच्छुक कामिारिरूले राििानी शलन, आिश्यक 
कागजातिरू सुरक्षक्षत गनय, शभसा शलन, स्िास्थ्य परीक्षण गराउन, पूिय प्रस्थान अशभमुखीकरण 
कक्षािरू शलन र श्रम स्िीकृतत प्राप्त गनय गाउँिेखख ष्ट्जल्ला सिरमुकाम, काठमािौं र एक सरकारी 
कायायलयिेखख अको सरकारी कायायलयसम्मको कदठन यात्रा गनुयपछय । यसले केिी मदिनािेखख एक 
िषयसम्म शलन सक्छ । उिािरणका लागग, वपआरए ८ का उत्तरिाताले तनयुष्ट्क्त प्रकक्रयामा लागेको 
समय िणयन गरे:  

नेपालमा रिेको कतार शभसा सेन्टरले मात्र कागजात प्रिोधन गनय एक मदिना र 
शभसा प्रिोधन गनय एक मदिना लाग्ने भएकाले तनयुष्ट्क्त प्रकक्रया तनकै लामो िुने 
िँुिा ग्रािक कम्पनीिरूले नेपालबाट कामिार शलन दिचककचाउँछन।् 

कागजात िोिोराइ पेि गनयआिश्यकता पने लामो नोकरिािी प्रकक्रया सबैका लागग पूरा गनय गाह्रो 
छ, र यो संरचनाले भती एजेन्सीिरू र कमयचारीतन्त्रलाई ओझेलमा पाछय, जसले गिाय भ्ररटाचारको 
उच्च सम्भािना िुन्छ (धारेल २०१५)। 

िईु वपआरए र वपडिओदट केन्रका प्रत्येक उत्तरिातािरूले भ्ररटाचार र कमयचारीतन्त्रको 
अतनयशमतताले िैिेशिक रोजगारी क्षेत्र सुधार गने नीतत तजुयमा र कायायन्ियनमा िातनकारक 
प्रभाि पारेको गुनासो गरेका गथए। उनीिरूले िैिेशिक रोजगारीका लागग शभष्ट्जट शभसाको व्यापक 
प्रयोगको कारणको रूपमा ‘विमानस्थल सेदटङ’ - तस्कर र विमानस्थलका अगधकारीिरू बीचको 
शमलेमतोलाई संकेत गनय प्रयोग गररएको िाक्यांि लाई िोष दिएका छन ्-, जुन कामिारिरू 
वििेिमा अलपत्र िुनुको एक मित्त्िपूणय कारण रिेको भतनन्छ। नेपालको एकमात्र अन्तरायष्ट्रिय 
विमानस्थलका अध्यागमन अगधकारीिरू राििानीमा नक्कली जानकारी र सम्भावित श्रम 
आप्रिासीिरूका लागग जालसाजी कागजातिरूको माध्यमबाट कामिारको 'बेचब्रबखन'मा संलग्न 
रिेको ररपोटय गररएको छ (अमेररकी राज्य विभाग २०२०) । सरकारी अगधकारीिरूको त्यस्ता 
काययिरूले आप्रिासी कामिारिरूलाई कागजातिरू अपूणय िँुिा पतन कुनै िंका नगरी एयरपोटयमा 
अध्यागमन तनयन्त्रणबाट पार गनय अनुमतत िीइएको पाइएको छ। सरकारी अगधकारीिरूको श्रम 
आप्रिासन सम्बन्धमा विशभन्न अनागधकृत गततविगधमा संलग्नता बारम्बार ररपोटय भएको पाइन्छ 
। उिािरणका लागग, अक्टोबर २०१९ मा नेपालमा भ्ररटाचार तनयन्त्रण गनय गठन गररएको 
संिैधातनक तनकाय अष्ट््तयार िरुूपयोग अनुसन्धान आयोगले (शसआइएए), १३ सरकारी 
अगधकारीविरूद्ध घरेलु कामका लागग २४८ मदिला आप्रिासी कामिारलाइ कतार र युएईमा 
पठाउन नेपाली आप्रिासी प्रततबन्धलाइ छली र गैरकानूनी रूपमा रु. १०,००० (८४ अमेररकी िलर) 
शलएको अशभयोगमा मुद्िा िायर गरेको गथयो (युएस डिपाटयमेन्ट अर् स्टेट २०२०)। 
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अध्ययनका उत्तरिातािरू मध्ये कसैले पतन श्रशमक तनयुष्ट्क्त प्रकक्रयामा सरकारी तनकाय िा 
अगधकारीिरूलाई घूस ततरेको ररपोटय गरेनन ्। तर, नेपालमा भती एजेन्सीिरूले श्रशमक भती 
सम्बन्धी विशभन्न गततविगधिरू पूरा गनय सरकारी अगधकारीिरूलाई घूस दिएका ररपोटयिरू पाइन्छ, 
जसले अन्ततः आप्रिासी कामिारिरूको लागग लागत बढाउँछ। िैिेशिक रोजगार विभागका 
अगधकारीिरू विशभन्न अिसरिरूमा वपआरएिरूबाट घूस शलँिै गिाय पक्राउ परेको समाचारिरु छन ् 
(ि दिमालयन टाइम्स  २०१६, २०१७)। अष्ट््तयार िरुुपयोग अनुसन्धान आयोगले िैिेशिक 
रोजगार विभागलाई भूशम राजस्ि कायायलय, यातायात व्यिस्था विभाग, आन्तररक राजस्ि 
विभाग र भन्सार विभाग सँगसँगै 'सबैभन्िा भ्ररट' सरकारी कायायलयको रूपमा पतन सूगचमा 
राखेको छ (सधेाइ २०१७) । 

वपआरए १० का उत्तरिाताले पतन कामिार छनोटमा राजनीततक र नोकरिािी िबाबको ररपोटय 
गरेका गथए: ‘कदिलेकािीीँ राजनीततक िलका नेता र कमयचारीिरूले आफ्ना व्यष्ट्क्त भती गनय िबाब 
दिने गरेका छन,् जसले तनरपक्ष छनोट प्रकक्रयामा बाधा पुयायउँछ’ । 

श्रम विभागिरूमा प्रमुख अगधकारीिरूको बारम्बार सरूिािरू पतन िुन्छन,् यद्यवप त्यस्ता 
पििरूको लागग कमयचारीिरुले तनरन्तर शसक्िै जानु मित्िपूणय िुन्छ  (खड्का २०२१ख; थापा 
२०२१)। सामान्य ताशलकाभन्िा बादिरका यस्ता  सरुिािरू, जसले तनष्ट्श्चत समूििरूको तनदित 
स्िाथय पूरा गछय, यसले श्रम तनयुष्ट्क्तको तनयमनलाई असर गन्नाय सक्छ । िैिेशिक रोजगार 
विभाग  र मन्त्रीस्तरीय नेततृ्िमा पररितयनिरूले पतन नीततिरूमा बारम्बार पररितयनिरू 
तनम्त्याउन सक्छ जुन यस क्षेत्र, वपआरए लगायतका लागग िातनकारक िुन सक्छ, जुन वििेिी 
आप्रिासन प्रकक्रयामा मित्त्िपूणय सिजकताय िुन।् वपडिओदट ८ का एक उत्तरिाताले भने: 

राजनीततक अष्ट्स्थरताले यस क्षेत्रलाई असर गरेको छ । कततपय मन्त्री िा 
कमयचारीिरूले राम्रो गनय खोज्िा पतन उनीिरूको बारम्बार सरूिा गररन्छ िा 
उनीिरूको ष्ट्जम्मेिारी पररितयन गररन्छ । मन्त्री र कमयचारी पररितयनसँगै बारम्बार 
नीतत पररितयन िुन्छन ्। नयाँ मन्त्री/कमयचारीिरूले क्षेत्र बुझ्न समय शलन्छन ्र 
उनीिरूलाई आफ्नो काययकाल छोटो अिगधमा सीशमत गिै ष्ट्जम्मेिारीबाट िटाइन्छ। 
यसले गिाय तनयम, तनयमािली र ततनका कायायन्ियनमा शभन्नता पैिा िुन्छ 
जसका कारण ती तनयम र तनयमािलीिरूको पालना गनय गाह्रो िुन्छ । 

2.3 आप्रवासी कामदारहरूसँग वपआरए र वपडिओटि 
केन्रहरूको पहँुच र संलग्नर्ता 
युरोप र यूरेशियामा बेचब्रबखन रोकथामका उत्कृरट अभ्यासिरूमा गररएको एक अध्ययनले मानि 
बेचब्रबखन  रोकथाम काययक्रमिरूलाई व्यापक रूपमा चेतना अशभिदृ्गध, रोजगारी, आय शसजयना, 
सिष्ट्क्तकरण, संकट रोकथाम र दिसंा न्यूनीकरण, सुरक्षक्षत आप्रिासन, माग न्यूनीकरण, 
रोकथामको रूपमा संरक्षण र अपराधीकरण मार्य त तनरूत्सािन को उपशे्रणीिरूमा िगीकृत गरेको 
छ (िारनाथ २००९) । यी मध्ये, सुरक्षक्षत आप्रिासन काययक्रमिरूले बेचब्रबखनका सम्भावित 
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पीडितिरूका बीचमा चेतना जगाउन सेशमनारिरू, 'सुरक्षक्षत आप्रिासन' सचेतना कागजातिरूको 
वितरण र िेल्पलाइन कलिरूको िा ष्ट्क्लतनकिरूमा प्रश्निरूको जिार् दिने प्रयोग गियछन।्  

औपचाररक श्रम मध्यस्थकतायिरू, जस्तै वपआरएिरू, र ताशलम प्रिायकिरू, जस्तै वपडिआदट 
केन्रिरू, सम्भावित आप्रिासी कामिारिरूसँग संलग्न िुन्छन ्र विशभन्न तररकाले आप्रिासन 
सम्बन्धी जानकारी प्रिान गछयन ्। खण्ि २.३.२ मा छलर्ल गररए अनुसार, िैिेशिक रोजगार ऐन 
(२००७) को प्रािधान अनुरूप िैिेशिक रोजगार विभागबाट श्रम मागको पूिय स्िीकृतत प्राप्त 
गरेपतछ वपआरएद्िारा सम्भावित आप्रिासीिरूलाई गररने कामको अपेक्षा, पाररश्रशमक र अन्य 
सुविधािरू र कामका अिस्थािरू सम्बष्ट्न्ध वििरणिरूको प्रारष्ट्म्भक खुलासाले राष्ट्रिय िैतनकिरूमा 
विज्ञापनको रूपमा शलन्छ (नेपाल सरकार २००७; § १६)। भती एजेन्सीिरूद्िारा सम्भावित 
आप्रिासीिरूसम्म पुग्न र भती एजेन्सी र उपलब्ध रोजगारिरूको विज्ञापन गनय अन्य 
तररकािरूमा अनौपचाररक श्रम माध्यस्थकतायिरू, जस्तै एजेन्ट िा उप-एजेन्टिरू, र आप्रिासन-
सम्बष्ट्न्धत जानकारी प्रसार गने अनलाइन प्लेटर्मयिरू, मु्य रूपमा रे्सबुक जस्ता सामाष्ट्जक 
सञ्जाल प्लेटर्मयिरू, समािेि छन ्।  

यद्यवप, आप्रिासी कामिारिरूका लागग अशभमुखीकरण कक्षािरू सञ्चालन गने आफ्नो मु्य 
काययलाई प्याउनु बािेक, वपडिदटओ केन्रिरूले आउटररच गततविगधिरूमा संलग्न िँुिैनन ्
ककनभने ततनीिरूले आफ्ना ग्रािकिरूलाई प्रायः, यदि सधैं िोइन भने, रेर्रलिरू मार्य त प्राप्त 
गछयन ्र आप्रिासी कामिारिरूसँग उनीिरूको संलग्नता सुधार गनय थोरै प्रोत्सािन िुन्छ (िेनुयिोस ्
खण्ि २.४.३)। यस अध्ययनमा समीक्षा गररएका वपडिओदट केन्रिरूको मुष्ट्स्कलले कुनै पतन 
अनलाइन उपष्ट्स्थतत गथयो: ततनीिरूमध्ये कुनैको पतन संगठनात्मक िेबसाइट िा आगधकाररक 
ट्विटर ह्यान्िल गथएन; केिल तीन (िि मध्ये) िटाको रे्सबुक पेज गथयो र यो वपडिओदटको 
बारेमा पोस्ट गनय िा सुरक्षक्षत आप्रिासननको जानकारीको प्रसार गनय भन्िा पतन सम्पकय  
जानकारी साझा गनयको लागी सीशमत गथयो। तसथय, यस ररपोटयको लागग वपडिओदट केन्रिरूको 
अनलाइन संलग्नताको विश्लेषण गररएको छैन। वपडिओदट केन्रिरूको ताशलम गततविगधिरू र 
ताशलमिरू सञ्चालन गनयका चुनौतीिरूको विश्लेषण खण्ि २.४ मा विस्ततृ रूपमा छलर्ल 
गररएको छ, र  वपआरएिरूले आप्रिासी कामिारिरूसँग संलग्न िुन प्रयोग गने विशभन्न 
माध्यमिरू उप खण्ि २.३.१ िेखख २.३.६ मा छलर्ल गररएको छ।  

2.3.1 जानकारी र सञ्चार प्रववगध 
नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविगध (आइशसदट) लाई विशभन्न मानि बेचब्रबखन विरूद्धको 
उद्िेश्यका लागग, सूचना प्रिाििेखख पीडितको उद्धारसम्म प्रयोग गररन्छ। बेचबेखनका बारे 
मातनसिरूमा चेतना रै्लाउन र पीडितिरूसम्म पुग्न आइशसदट को प्रयोग गररएको छ। २०२० मा 
लागू गररएको तीन मदिनाको लकिाउनको अिगधमा नेपाल प्रिरीको मानि बेचब्रबखन विरुद्धको 
ब्यूरोले सामाष्ट्जक सञ्जाल प्लेटर्मय िा मेसेष्ट्जङ एप्स मार्य त प्राप्त सूचना र उजुरीिरू मार्य त 
तीन नाबाशलगसदित १२ जना बेचब्रबखनका पीडितको उद्धार गरेको गथयो (ढंुगाना २०२०) । 
त्यसैगरी, एशसया र्ाउन्िेसन, गैरआिासीय नेपाली संघ र युिा प्रितयकले संयुक्त रूपमा सन ्
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२०१६ मा लन्च गरेको िुभयात्रा–सुरक्षक्षत आप्रिासन एपले सम्भावित आप्रिासीिरूलाई सुरक्षक्षत 
आप्रिासन बारे जानकारी प्रिान गरर रिेको छ (एशिया र्ाउन्िेसन २०१६) । िैिेशिक रोजगार 
विभागले आप्रिासी कामिारिरू र ततनीिरूका पररिारिरूबाट स्ििेि कर्ताय पठाउनका लागग 
अनलाइन आिेिनिरू पतन प्राप्त गियछ। सेिा सुरू गरेको पदिलो िईु मदिना शभत्र, िैिेशिक 
रोजगार विभागले २२७ स्ििेि कर्ताय गने अनुरोधिरू प्राप्त गरेको गथयो (युएस डिपाटयमेन्ट अर् 
स्टेट २०२०)। यद्यवप, सूचना र आप्रिासी सेिािरू प्रचार, रोजगारिाता मूल्याङ्खकन, बेचब्रबखन 
गररएका बालबाशलका ्याककङ र पीडित पदिचान गने सम्भावित क्षमता िँुिा पतन आइशसदटमा 
आधाररत िस्तक्षेपिरू, वििेष गरर मोबाइल एप्सिरूको मुल्याङ्खकन अध्ययनको कमी छ 
(ओस्टरिर् et al. २०१८)। उिािरणका लागग, िैिेशिक रोजगार बोियले इलेक्िोतनक, वप्रन्ट, र 
सामाष्ट्जक सञ्जाल मार्य त सुरक्षक्षत आप्रिासन बारे चेतनाको स्तर बढाउन छुट्टै बजेट 
वितनयोजन गरेको छ, तर त्यस्ता काययक्रमिरूको प्रभािकाररता मूल्याङ्खकन गनय कुनै अध्ययन 
गररएको छैन (राष्ट्रिय मानि अगधकार आयोग २०१८)। 

वपआरए प्रतततनगधिरूले अन्तिायतायका क्रममा वप्रन्ट शमडिया जागगरको विज्ञापनका लागग अतनिायय 
प्लेटर्मय भए पतन सूचना प्रिाि गनय र सम्भावित आप्रिासी कामिारिरूसम्म पुग्न वपआरएल े
िेबसाइट र सामाष्ट्जक सञ्जालिरू (मु्यतया रे्सबुक) पतन प्रयोग गने गरेको बताए। तथावप 
अध्ययनको लागग अन्तिायताय शलएका सबै १५ वपआरएका प्रतततनगधिरूले, प्रस्थान गनुय अतघ 
आप्रिासन प्रकक्रयाका धेरै चरणिरूमा; कामिारिरूले काम उपलब्धताको बारेमा सोधपुछ गने 
समयिेखख सम्झौतामा िस्ताक्षर गने र वपडिओदटमा सिभागी िुने चरणिरूमा व्यष्ट्क्तगत 
भेटिाताय अझै पतन सम्भावित आप्रिासी कामिारिरूसँग अनुबन्धको मु्य माध्यम भएको ररपोटय 
गरेका गथए (खण्ि २.३.६ मा छलर्ल गररएको छ)।  

2.3.2 वप्रन्ि शमडियामा जागगरको ववज्ञापन 
िैिेशिक रोजगार ऐन (२००७) ले कामिार तनयुष्ट्क्त सुरू गनय श्रशमक मागको पूिय स्िीकृतत प्राप्त 
गरेपतछ भती एजेन्सीिरूले नेपाली राष्ट्रिय िैतनक समाचार पत्रिरूमा जागगरका विज्ञापनिरू 
प्रकाशित गनय अतनिायय गरेको छ (नेपाल सरकार २००८: तनयम १४)। िैिेशिक रोजगार तनयम 
(२००८) ले प्रकाशित विज्ञापनमा उल्लेख गनुयपने वििरणिरू उल्लेख गरेको छ (नेपाल सरकार 
२००८) । 

वपआरएिरूले िैिेशिक रोजगार विभागको शसर्ाररसमा वप्रन्ट विज्ञापनिरू मार्य त मित्त्िपूणय 
सचेतनासँग सम्बष्ट्न्धत जानकारीिरू रै्लाएका छन ्। विज्ञापनमा आप्रिासनको लागत, तलब, 
आिश्यक योग्यता, ररक्त पिको सं्या र काम गने समयबारे जानकारी दिइन्छ। त्यस्ता 
जागगरका विज्ञापनिरूमा पतन िैिेशिक रोजगार विभागद्िारा अतनिायय गरे अनुसार आप्रिासी 
कामिारिरूलाई लक्षक्षत सचेतनासँग सम्बष्ट्न्धत जानकारी समािेि गररएको िुन्छ (ibid) । वििेष 
गरी, विज्ञापनिरूले आप्रिासी कामिारिरूलाई कायय शभसा प्राप्त गरेपतछ मात्र भती एजेन्सीिरूलाई 
भुक्तान गनय र विज्ञापनिरूमा उल्लेख गररएको बािेक कुनै अततररक्त पैसा नदिन सल्लाि 
दिन्छ। रोजगारीका विज्ञापनिरूले सम्भावित आप्रिासीिरूलाई गन्तव्य िेि, रोजगारिाता कम्पनी, 
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तलब र लाभिरू, र सम्झौताका सतयिरू बारे राम्ररी पढेर मात्र सम्झौता कागजातिरूमा िस्ताक्षर 
गनय र िस्ताक्षर गरेपतछ सम्झौताको प्रततशलवप आरू्सँग राख्न सल्लाि दिएको िुन्छ (जागगर 
विज्ञापन को उिािरण को लागी गचत्र २.२ िेनुयिोस)्। 

गचत्र २.२ नमनूा समाचार पत्रका ववज्ञापन  

 

स्रोत: काष्ट्न्तपुर, १७ जुन २०१५ मा प्रकाशित (काष्ट्न्तपुर शमडिया समूिको अनुमततमा पुन: उत्पािन 
गररएको)। 
 

भारतका विमानस्थलिरू मार्य त नेपालबाट कामिारिरू तस्करी गरेको घटनािरूबारे ररपोटयिरू 
आएकाले (इन्िो-एशसयन न्युज सशभयसेस २०१५) विज्ञापनिरुले आप्रिासी कामिारिरूलाई कामको 
लागग वििेि जािँा नेपाल बादिरको विमानस्थल प्रयोग नगनय चेतािनी दिएको पाइन्छ । िेिमा 
कुनै समस्या परेमा सियोग गनय आप्रिासी कामिारले सम्बष्ट्न्धत गन्तव्य िेिमा रिेको 
कूटनीततक तनयोगको सम्पकय  ठेगाना र र्ोन नम्बर राख्न पतन विज्ञापनमा सुझाि दिइएको 
पाइन्छ ।  
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वप्रन्ट विज्ञापनिरूमा बेचब्रबखनसम्बन्धी मित्त्िपूणय जानकारीिरू समािेि भए तापतन, विज्ञापनको 
मु्य भाग (कामको वििरण, तलब र लाभिरू, र लागत वििरणिरू सदित) भन्िा यो सानो 
अक्षरमा प्रकाशित गररएको गथयो र धेरै नष्ट्जक र एकसाथ राखखएको गथयो जसले यसको 
पठनीयतालाई असर गरेको िुन सक्छ। त्यसैगरी, नमूना गररएका वपआरएिरूको विज्ञापनिरूलाई 
गदिरो र सािधानीपूियक पढ्िा थािा भयो कक भती एजने्सीिरूले मानि बेचब्रबखन सम्बन्धी थप 
चेतना जगाउने जानकारी प्रिान गरेका छैनन,् केिल िैिेशिक रोजगार तनयमिरू (२००८) द्िारा 
आिश्यक गररएको वििरणिरु मात्र राखखएको पाइयो । िामीले सञ्चालन गरेका अन्तिायतायिरूमा, 
वपआरए प्रतततनगधिरूले ढाँचा लगचलो नभएका कारण सुरक्षक्षत आप्रिासनमा सािधानीका थप 
िब्ििरू प्रिान गनय सम्भि नभएको बताए; उनीिरूलाई विज्ञापनमा छुट्टै केिी थप्न अनुमतत 
गथएन।  

वपआरएिरूको आधा प्रतततनगध (१५ मध्ये आठ) ले कामिारिरूसँग सञ्चारमा समाचार पत्रको 
विज्ञापनको प्रभािकाररता सीशमत रिेको ररपोटय गरे, ककनभने केिी सम्भावित आप्रिासी 
कामिारिरू मात्र त्यस्ता विज्ञापनिरू मार्य त भती एजेन्सीिरूमा पुग्छन।् सम्भावित उम्मेद्िारिरू 
टाढा अिष्ट्स्थत िुने, समाचार पत्रिरूमा पिँुच निुने िा शिक्षाको सीशमत स्तरिरू िुने भएकालर 
विज्ञापनिरू  कामिारिरुबाटपयायप्त चासो उत्पन्न गनय विरलै सर्ल भएका पाइन्छ तत 
कामिारिरु  (खण्ि २.२.२ िेनुयिोस)्। वपआरए ५ का उत्तरिाताले कामिारिरूको सानो प्रततित मात्र 
विज्ञापन मार्य त संस्थामा पुग्ने कुरा ररपोटय गरेका गथए र बजारका अगधकांि एजेन्सीिरूको 
अिस्था समान भएको िाबी गरेका गथए। कानुनी मापिण्ि पूरा गनयका लागग मात्रै यस्ता विज्ञापन 
प्रकाशित गररएको उत्तरिाताले बताए । ऐनमा पररकल्पना गररएको विपररत यस्ता रोजगारीका 
विज्ञापनिरूले मु्यतया िैिेशिक रोजगारीका बारेमा िलालिरूलाई सचेत गराउने, गन्तव्य िेि, 
आिश्यक कामिारको सं्या र पाररश्रशमकको जानकारी दिने कायय गरेको पाइन्छ । िलालिरूले 
सम्भावित उम्मेििारिरूको खोजी र सम्पकय  गने र  त्यसपतछ भती एजेन्सीिरूमा पठाउने गछयन 
। केिी भती एजेन्सीिरूका प्रतततनगधिरूले (१५ मध्ये तीन), तथावप, आइशसदट मा िालको विकास 
र विस्तारको साथ सम्भावित आप्रिासी कामिारिरूको लक्षक्षत समूििरू बीच वप्रन्ट विज्ञापनिरूमा 
पिँुच बढेको ररपोटय गरेका छन।् विज्ञापनिरूको स्क्यानिरू अदिले सामाष्ट्जक सञ्जालिरूमा 
प्रसाररत िुने र सम्भावित आप्रिासी कामिारिरूको त्यसमा पिँुच पुगेको छ भनेर उनीिरूले थप 
उल्लेख  गरेका गथए]। वपआरए १३ का उत्तरिाताले भने: 

विगतमा समाचार पत्र मार्य त संस्थामा थोरै मातनस आउने गियथे तर अदिले सो 
सं्या बढेको छ । यो ककनभने समाचार पत्रका विज्ञापनिरूको स्क्यान 
संस्करणिरू विशभन्न रोजगार पोटयलिरू र सामाष्ट्जक सञ्जालिरूमा पोस्ट गररएको 
छ जसका कारण जागगर खुलेको बारे जान्नको लागग सधैं पब्रत्रका पढ्न आिश्यक 
पिैन। 

2.3.3 पचाष र अन्य वप्रन्ि सामग्री 
पीआरएका प्रतततनगधिरूले ररपोटय गरे अनुसार अध्ययनको लागग नमूना गररएका वपआरएिरूको 
पाँचको एक भाग (१५ मध्ये तीन) मात्रले जागगरको विज्ञापन बािेक सुरक्षक्षत आप्रिासनको 
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जानकारी प्रिान गनय अन्य जानकारीमूलक सामग्रीिरू प्रकाशित गरेका गथए। सामग्रीिरू पचायिरूमा 
सीशमत गथए र मु्यतया नैततक र तनरपक्ष तनयुष्ट्क्त शसद्धान्तिरूको साथ आफ्नो व्यिसातयक 
अभ्यासिरूलाई सुव्यिष्ट्स्थत गनय खोष्ट्जरिेका वपआरएिरू द्िारा तयार गररएका गथए । पचायिरूले 
एजेन्सीिरूको मागयतनिेिन शसद्धान्तिरू िाइलाइट गरेको थयो र आप्रिासन लागत (िून्य 
लागत), तनयुष्ट्क्त प्रकक्रया, आप्रिासीिरूको राििानीलाई अनािश्यक रूपमा नराख्ने एजेन्सीको 
प्रततबद्धता, सुरक्षक्षत आप्रिासन, सुरक्षक्षत र सकुिल आिास, र कानुनी मद्ितको पिँुच सम्बन्धी 
जानकारी समािेि गरेको गथयो। पचायले आप्रिासीिरूलाई िताय गररएको वपआरएिरू मार्य त मात्रै 
जान, अिैध मागय प्रयोग गरेर यात्रा नगनय र माग पत्र सरकारले स्िीकृत गरेको छ िा छैन भनी 
जाँच्न आग्रि गरेको गथयो। वपआरए प्रतततनगधले उनीिरूको अन्तिायतायमा भने:  

माकेदटङका लागग पचाय तयार पाररएको िो । पचायमा कम्पनी प्रोर्ाइल, उद्िेश्य, 
कम्पनी नीतत र आचार संदिता, र ष्ट्जम्मेिार व्यिसाय गठबन्धनसँगको सम्बन्ध 
समािेि िुन्छन।् 

पचायिरू नेपालीमा लेखखएको गथयो र भती एजेन्सीको कायायलयमा आउने आप्रिासी 
कामिारिरूलाई वितरण गररएको गथयो । अन्य पीआरएका प्रतततनगधिरूले पीआरएिरूले आिश्यक 
नठानेर र आगथयक भार ििन गनय नचािेर कुनै सूचनामूलक सामग्री उत्पािन नगरेको बताएका 
गथए। सानो वपआरएको माशलकका अनुसार: ‘एक जना मात्र कामिार पठाउनुपने भए पतन 
अतनिायय रूपमा वप्रन्ट विज्ञापन प्रकािन गनुय पने आरै्मा अन्य प्रकािनिरू उत्पािन गनयभन्िा 
तनकै मिँगो छ’ । 

धेरै जसो वपआरएको वप्रन्ट विज्ञापन र पचायिरू समािेि भएका प्रकािन सामग्रीमा पढ्नुपने पाठ 
धेरै राखखएको गथयो । यी सामग्रीिरू सम्भावित आप्रिासी कामिारिरू साक्षर र राम्ररी पढ्न 
सक्छन ्भन्ने धारणामा तयार पाररएको िेखखन्छ । यद्यवप, वपआरएका प्रतततनगधिरूसँगको 
अन्तिायतायले कामको खोजीमा भती एजेन्सीिरूमा जाने धेरै इच्छुक आप्रिासीिरू साक्षर नभएको 
िा उनीिरूले विज्ञापन िा रोजगारी सम्झौतािरू पढ्न नसक्ने िा जागगरको आिेिन र्ारमिरू 
भनय नसक्ने गरेको पाइएको छ। 

2.3.4 अनलाइन शमडिया 
इन्टरनेटले भती एजेन्सीिरूलाई उपलब्ध जागगरिरूको विज्ञापन गनय र अप्रिासी प्रकक्रयाको बारेमा 
सम्भावित आप्रिासी कामिारिरूलाई जानकारी प्रिान गनय प्लेटर्मय प्रिान गरेर तनयुष्ट्क्तलाई 
सिज बनाउँछ। माकेदटङको यो विगध सस्तो भएकाले र इन्टरनेट प्रयोगकतायको सं्या तनरन्तर 
बदढरिेकाले नेपालमा इन्टरनेट मार्य त माकेदटङको प्रयोग बढ्िो छ । इन्टरनेट प्रिेि िर २०१४ 
मा ३५.७ प्रततितबाट प्रभाििाली तररकाले बढेर २०१७ मा ६२.९ प्रततित पुगेको गथयो (विश्ि 
व्यापार संगठन २०१८) । २०२१ सम्म, नेपालको ९१ प्रततित जनसं्याको इन्टरनेटमा पिँुच 
गथयो, ६५.७ प्रततित प्रयोगकतायिरूले मोबाइल उपकरणिरू मार्य त इन्टरनेट पिँुच गरेका गथए 
(राष्ट्रिय समाचार सशमतत २०२१; नेपाल िरूसञ्चार प्रागधकरण २०२१)। नेपाल सरकारले िोिब्यान्ि 
नेटिकय लाई विस्तार गनय ग्रामीण क्षेत्रमा अष्ट्प्टकल र्ाइबर केबल ब्रब्याएर स्थानीय स्तरमा 
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सूचना राजमागयिरू विकास गनय थालेपतछ थप नेपालीिरूले उच्च गततको इन्टरनेटमा पिँुच पाउने 
िेखखन्छ (विश्ि व्यापार संगठन २०१८) । जागगर खोजका लागग इन्टरनेट प्रयोगको अनुमानिरू 
उपलब्ध नभएता पतन, इन्टरनेटमा बढेको पिँुच र अनलाइन रोजगार पोटयलिरूको विस्तारका 
साथै रे्सबुक जस्ता सामाष्ट्जक सञ्जाल प्लेटर्मयिरूमा27 वपआरएको उपष्ट्स्थततले नेपाल शभत्र र 
बादिर रोजगार खोज्न र आिेिन दिन मोबाइल र्ोन लगायतका अनलाइन प्लेटर्मयिरूको 
प्रयोगमा तनरन्तर िदृ्गध भएको सुझाि दिन्छ।  

इन्टरनेटको प्रयोगमा सिजता, सस्तोपन र अनलाइन प्लेटर्मयिरूमा कायम राख्न सककने 
गुमनामताको स्तरको कारणले श्रम िोषण र बेचब्रबखनका लागग पतन इन्टरनेट प्रयोग गररएको 
पाइन्छ। बालबाशलकाको व्यािसातयक यौन िोषणमा अनलाइन िगीकृत विज्ञापनिरू प्रयोग 
गररएका केसिरूमा केष्ट्न्रत गररएको एक अध्ययनले अनलाइन बेचब्रबखनमा गततविगधिरूको 
तनष्ट्श्चत ढाँचा रे्ला परेको छ: (क) अनलाइन साइटिरू पीडितिरूको विज्ञापन पोस्ट गनय प्रयोग 
गररन्छ; (ख) पीडितिरूको तनयुष्ट्क्तमा सामाष्ट्जक सञ्जाल साइटिरू प्रयोग गररन्छ; (ग) 
अनुसन्धानकतायिरूले अनलाइन िगीकृत विज्ञापनमा नाबाशलग केटी जस्तो िेखखने तष्ट्स्िरबाट सुरू 
गनय सक्छन;् र, (घ) कैयौं पीडितिरू भागेको रूपमा पदिचान भएका छन ्(ल्याटोनेरो २०११)। 
अको अध्ययनले जबरजस्ती श्रमको अिस्थामा काम गनय अनलाइन तनयुष्ट्क्त मार्य त २००९ मा 
साइप्रसमा ११० रोमातनयन कामिारिरूको बेचब्रबखन गरेको कुरा उल्लेख गरेको छ (आइदटयुशस 
शसएसआइ आइष्ट्जब्रब, एष्ट्न्ट-स्लेभरी इन्टरनेसनल र शसशसएमइ २०११) । तस्करिरूले जागगरका 
आिाजनक विज्ञापनिरूबाट, च्याटरूमिरूमा िा मु्यधाराको सामाष्ट्जक सञ्जालमा गररने 
कुराकानी, र विज्ञापनिरूको व्यििारात्मक लक्ष्यीकरण मार्य त पीडितिरूलाई आकवषयत गथे। 
विज्ञापनिरूको सामग्रीमा सामान्य रातो झण्िािरूमा अिास्तविक रूपमा उच्च पाररश्रशमक, केिल 
कामिरूको सामान्य वििरण, भती एजेन्टको लागग कुनै ठेगाना नभएको र मोबाइल नम्बर िा 
सामान्य इमेल ठेगाना मात्र भएको सम्पकय  वििरणिरू समािेि छन ्(ibid) । त्यस्तै गरी, 
वििेिमा काम खोज्ने शलथआुतनयालीिरूलाई लक्षक्षत गरी अनलाइन जागगरका विज्ञापनिरूमा 
बेचब्रबखनका सूचकिरूको उपष्ट्स्थततको परीक्षण गने अध्ययनले २८ प्रततित विज्ञापनिरूमा श्रम 
बेचब्रबखनका िईु मित्त्िपूणय सूचकिरू पाएका गथए:राष्ट्रिय न्यूनतम ज्याला र काम गने घण्टा 
तनयमिरूको उल्लङ्खघन (भोलोिको, ककबेन र क्लेनबगय २०१९)। यद्यवप यस्ता उल्लङ्खघनिरू 
सामान्य कायय सम्बन्धिरूमा िुन सक्छन ्र आिश्यक रूपमा श्रम बेचब्रबखनलाई संकेत नगनय 
सक्छ, यी कारकिरूले रोजगारिातािरूमा कामिारिरूको तनभयरता बढाउन सक्छ र िईु बीचको 
िष्ट्क्त सन्तुलनमा बाधा पुर् याउन सक्छ, जसले जबरजस्ती श्रमको अिस्था तनम्त्याउन सक्छ।  

िालको अध्ययनमा अगधकांि वपआरएिरू (१५ मध्ये ११) का प्रतततनगधिरूले बताएअनुसार 
उनीिरूले नयाँ कामिारिरू तनयुष्ट्क्त गनय विज्ञापन गिाय,  साथै, मेटाको मेसेन्जर िा रे्सबुक 
पोस्टिरूमा दटप्पणी मार्य त वपआरएिरूलाई सम्पकय  गने सम्भावित कामिारिरूसँग कुराकानी गनय 
रे्सबुक जस्ता अनलाइन शमडिया र कम्पनी िेबसाइट प्रयोग गरेको बताए। सम्भावित आप्रिासी 
कामिारिरूसम्म पुग्न अनलाइन शमडिया प्रयोग गरेको िाबी गने अगधकांि उत्तरिातािरूले (११ 

 
27  अनलाइन रोजगार पोटयलिरू जागगर खोज्नेिरू र रोजगारिातािरूलाई जोड्ने अनलाइन प्लेटर्मयिरू िुन।् िालसालै, 

वपआरएिरुको िैिेशिक रोजगार मागिरूको जानकारी प्रिान गनय पतन त्यस्ता पोटयलिरू प्रयोग गररएको छ; 
उिािरणका लागग, साझाजब्स िेनुयिोस।् 
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मध्ये १०) कामिारिरू गन्तव्य िेिमा सुरक्षक्षत पुगेको र रोजगारिाता कम्पनी द्िारा प्राप्त भएको 
सुतनष्ट्श्चत गनय ह्िाट्सएप, भाइबर र इमो जस्ता अनलाइन मेसेष्ट्जङ र कशलङ एपिरू प्रयोग 
गररएको बताए। ततनीिरूमध्ये धेरैको भनाइअनुसार त्यस्ता एपिरू मार्य त कलिरू पतछ पतन िुने 
गछयन,् तर सामान्यतया कामिारिरूले गम्भीर समस्यािरूको सामना गनुय परेको छ र ततनीिरूको 
आप्रिासन प्रकक्रया गरेको वपआरएिरूबाट सियोग खोज्न चािन्छन ्भने मात्र।  

खण्ि १.५ मा उल्लेख गररए अनुसार, धेरै जसो वपडिओदट केन्रिरूको अनलाइन उपष्ट्स्थतत गथएन 
(िेबसाइट, रे्सबुक, िा ट्विटर) र रे्सबुक परृठिरू भएका थोरैले मात्र सम्पकय  जानकारी र 
कायायलय गततविगधिरूसँग सम्बष्ट्न्धत पोस्टिरू गरेको पाइयो। रे्सबुक र ट्विटरको तनम्न 
विश्लेषण नमूना वपआरएद्िारा पोस्ट गररएका सामग्रीिरूसँग मात्र सम्बष्ट्न्धत छ। 

रे्सबुक   
धेरैजसो वपआरएिरू (१५ मध्ये ११) को आगधकाररक रे्सबुक  परृठ गथयो। यद्यवप, यस 
अध्ययन िेखखए अनुसार नमूना गररएका केिी वपआरएिरू - वििेष गरी, ठूला वपआरएिरू - ले 
जागगर खुल्ला भएको विज्ञापन गनय िा सम्भावित आप्रिासी कामिारिरूसँग कुराकानी गनय 
तनयशमत रूपमा रे्सबुक प्रयोग गरेका छन।् साना वपआरएिरूको तुलनामा, यस अध्ययनको 
लागग अन्तिायताय शलइएका ठूला-ठूला वपआरएिरूको सकक्रय रे्सबुक परृठ र धेरै सं्यामा 
र्लोअरिरू गथए, लगभग ६,००० िेखख ५०,००० सम्म (ताशलका २.१ िेनुयिोस)्। साना 
पीआरएिरूसँग या त रे्सबुक परृठ गथएन िा थोरै सं्यामा मात्र र्लोअरिरू गथए। केिी 
वपआरएिरू, प्रायः सानािरूको रे्सबुक परृठ गथएन। उनीिरूका प्रतततनगधिरूले अन्तिायतायका 
क्रममा वििेिी कम्पनीिरूबाट ठूलो श्रम माग शलन नसकेका र थोरै सं्यामा कामिारको माग 
सम्भावित कामिारिरूको तथ्यांक  (जुन इच्छुक उम्मेििारिरूले गरेको सोधखोजमा आधाररत 
रिेर तयार गररएको गथयो) मार्य त सम्बोधन गने भएकाले यो अनािश्यक मातनएको उल्लेख 
गरेका छन।् सकक्रय रे्सबुक परृठिरू भएका पीआरएिरूमध्ये, रे्सबुक परृठिरूका अगधकांि 
पोस्टिरूमा जागगरका विज्ञापनिरू समािेि गथए (ताशलका २.१ िेनुयिोस)्।  
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र्ताशलका २.१ वपआरएका फेसबुक पषृ्ठहरूको 
सामग्रीहरूको बे्रकिाउन 
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नमूना वपआरको सं्या ६ ३ ३ ३ 
सकक्रय रे्सबुक पेज भएको 
वपआरएको सं्या 

६ २ १ २ 

र्लोिसयिरूको औसत सं्या २६९०६ १०२७४ ३४८१ १६१३ 
वप्रन्ट विज्ञापनिरूको स्क्यान 
गररएका तष्ट्स्िरिरूको सङ्ख्या 

६० १४ २ ० 

स्क्यान गररएका वप्रन्ट 
विज्ञापनिरू बािेक अन्य जागगर 
विज्ञापन पोस्टिरूको सं्या 

१३४ ९६ ११ ० 

सुरक्षक्षत आप्रिासनसँग सम्बष्ट्न्धत 
पोस्टिरूको सं्या 

७ १ १९ १० 

अन्य पोस्टिरूको सं्या २०२ २८ २ १९ 
जम्मा पोस्ट ४०३ १३९ ३४ २९ 

श्रोर्त: लेखकको आफ्नै। 

रे्सबुकमा सकक्रय पीआरएका प्रतततनगधिरूले वप्रन्ट विज्ञापनिरू भन्िा र्रक, सामाष्ट्जक 
सञ्जालले भती एजेन्सीिरूलाई आरू्लाई मनपने ढाँचा प्रयोग गनय र जागगरका केिी बँुिािरू 
िाइलाइट गनय लगचलोपन प्रिान गरेको बताए। उिािरणका लागग, केिी जागगरका घोषणािरू केिल 
पाठको साथ पोस्ट गररएको गथयो, जबकक अन्य लाई ग्राकर्क्सको साथ आकषयक खाकामा पोस्ट 
गररएका गथए। पीआरए १४  का उत्तरिाताले भने: 'रे्सबुकलाइ ग्रािकको थप विशिरट 
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आिश्यकतािरू पोस्ट गनय प्रयोग गनय सककन्छ जुन िैिेशिक रोजगार विभागद्िारा लागू गररएको 
तनष्ट्श्चत ढाँचाका कारण समाचार पत्रको विज्ञापनमा प्रकाशित िुन सक्िैन।' 

नमूना पीआरएको रे्सबुक परृठिरूको विश्लेषणको आधारमा रे्सबूकमा पोस्ट गररएका जागगरका 
विज्ञापनिरू तनम्न तीन प्रकारका रिेको गथए:  

1. वप्रन्ट विज्ञापनिरूको स्क्यान गररएका तष्ट्स्िरिरू; 

2. रोजगारिाता कम्पनी र जागगरको जानकारी मात्र राखख, इच्छुक उम्मेद्िारिरूलाई उनीिरूको 
शसशभ पठाउन िा दिइएको सम्पकय  नम्बरमा कल गनय अनुरोध गररएको पाठ र तष्ट्स्िरिरू 
सदितको पोस्टिरू; र, 

3. गन्तव्य िेि, कम्पनीको नाम, पिनाम िा कमयचारीको पि, आिश्यक गुण/योग्यता, तलब, 
ड्युटी घण्टा, पूिय-अन्तिायताय र अष्ट्न्तम अन्तिायताय शमततिरू, र पीआरएको सम्पकय  जानकारी 
सदितको पाठ मात्र भएका रोजगारी पोस्टिरू; यद्यवप, सचेतना-अशभिदृ्गध गने  कुनै 
जानकारी िा सािधानीका िब्ििरू प्रिान गररएको गथएन।  

गचत्र 2.3 पीआरए ७ को फेसबुक पेजमा पोस्ि 
गररएको जागगरको ववज्ञापनको नमूना 

 

 

 

 

 

स्रोत: पीआरए ७. 'अत्यन्त जरूरी!!! अत्यन्त जरूरी!!! अत्यन्त जरूरी!!! फ्री शभसा फ्री दटकट !!! एिीएनएच 
कम्पास युएई।' रे्सबुक, ६ नोभेम्बर २०१९. © Meta.28 
 

 

 
28  गचत्र २.३ पुन: उत्पािन गनय मेटा/रे्सबुकबाट अनुमतत मागगएको छ जसको कुनै प्रततकक्रया छैन। 
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भती एजेन्सीिरूको रे्सबुक परृठिरूमा पोस्ट गररएका अन्य सामग्रीिरू तनम्न गथए: 

− िैिेशिक रोजगार सम्बन्धी तनयम र प्रािधानिरूमा पररितयनको सरकारी विभागको सूचना; 

− श्रम प्रिास र तनयुष्ट्क्त प्रकक्रया सम्बष्ट्न्धत समाचार; 

− अन्तिायताय पतछ कामका लागग छनोट भएका कामिारिरूको सूची; 

− स्िप्रचार पोस्टिरू; 

− कायायलय गततविगधिरू बारे पोस्टिरू जस्तै आयोष्ट्जत िा प्राप्त ताशलम बारे अद्यािगधकिरू र 
कपोरेट सामाष्ट्जक उत्तरिातयत्ि 

− सुरक्षक्षत आप्रिासन जानकारी; 

− वििेिबाट आएका कामिारिरू िा पीआरएबाट प्राप्त सेिाको अनुभिको बारेमा र्केकािरूको 
प्रिंसापत्र; र, 

− कम्पनी नीततिरू जस्तै सोच, उद्िेश्यिरू, गुनासो-व्यिस्थापन संयन्त्र, आचार संदिता, र 
गुणस्तर नीतत। 

केिी रे्सबुक परृठिरूमा सम्भावित ग्रािकिरूको सकक्रय संलग्नता उल्लेखनीय गथयो। 
पीआरएिरूले सामान्यतया आफ्नो पोरटिरूमा सान्िशभयक दटप्पणीिरूमा तछटो प्रततकक्रया दिन्थे। 
सम्भावित आप्रिासीिरूका दटप्पणीिरू तनम्न मध्ये एक िा बढी विषयिरूमा केष्ट्न्रत छन:्  

− जागगर पोरटिरूको बारेमा सोधपुछ; 

− ततनीिरूको अतघल्लो आप्रिास अनुभिमा आधाररत कम्पनीको बारेमा राम्रो िा नराम्रो 
दटप्पणीिरू; 

− इच्छुक उम्मेििारिरूले कमेन्टमा सम्पकय  नम्बरिरू उपलब्ध गराउँछन,् ताकक कम्पनीले 
ततनीिरूलाई आफ्नो तथ्यांकमा रा्छन ्र रोजगारीका अिसरिरू उपलब्ध िँुिा उनीिरूलाई 
सम्पकय  गछयन;् र, 

− आकांक्षी आप्रिासी कामिारिरूले तनयुष्ट्क्त प्रकक्रयाको बारेमा सोधपुछ, जस्तै ततनीिरूको शभसा 
जारी गररएको गथयो िा छैन। 

छनोट भएका भती एजेन्सीिरूमध्ये तीनिटाले मात्र रे्सबुक पोस्टमार्य त सुरक्षक्षत आप्रिासन 
जानकारी उपलब्ध गराएको पाइयो। त्यस्ता पोरटिरू, तथावप, सं्यामा थोरै गथए ककनभने 
पीआरएले सचेतनासँगसम्बष्ट्न्धत जानकारी धेरै कम पोस्ट गथे। नेपालीमा रे्सबुक पेजमा 
गररएको जागगरको विज्ञापन बारे पोस्टिरू मध्ये एउटामा समािेि गररएको सुरक्षक्षत 
आप्रिासनजानकारी तनम्नानुसार अनुिाि गररएको छ: 
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− आिेिकिरूलाई कुनै एजेन्ट िा िलालिरू प्रयोग नगरी आिेिन दिन अनुरोध गररएको गथयो; 

− तनयुष्ट्क्त प्रकक्रयाको क्रममा आिेिकिरू र ततनीिरूका पररिारिरूले िुल्क ततनय िा कसैलाई 
उपिार दिन आिश्यक पिैन; 

− भती एजेन्सीको कुनै िाखा िा एजेन्ट गथएन; र, 

− तपाईले भती एजेन्सीको कुनै पतन धोका, अिैध गततविगध, िा भ्ररटाचारको लागग स्ितन्त्र 
िटलाइनमा कल गरेर िा इमेल गरेर ररपोटय गनय सक्नुिुन्छ। (नम्बर र इमेल ठेगाना प्रिान 
गररएको गथयो) गोपतनयता सुतनष्ट्श्चत गररएको गथयो। 

अन्य पोरटिरूमा आप्रिासन प्रकक्रयामा धोका, कामिारिरूको लागग बीमा कभरेजको अभाि र 
कामिारिरूले आफ्नो सीपसँग मेल खाने कामिरू नपाउने सम्भािनाका कारण युएईमा श्रम 
आप्रिासनको लागग शभष्ट्जट शभसा प्रयोग नगनय चेतािनी सन्िेि समािेि गररएको गथयो। त्यिाँ 
पीआरएमध्ये एउटाको एक गचत्रात्मकपोस्ट पतन गथयो जसमा सुरक्षक्षत आप्रिासनमा तनम्न 
बँुिािरू गथए: 

− नेपाल सरकारद्िारा मान्यता प्राप्त भती एजेन्सीबाट सल्लाि शलनुिोस;् 

− सम्बष्ट्न्धत गन्तव्य िेि र रोजगारिाता कम्पनी बारे जानकारी प्राप्त गनुयिोस;् 

− सम्झौतामा िस्ताक्षर गनुय अतघ कामको वििरण, तलब, लाभ र रोजगार सम्झौता पढ्नुिोस ्र 
बुझ्नुिोस;् 

− सम्भि भएसम्म िैिेशिक रोजगारीका लागग आिेिन दिनुअतघ रूगचको कामको ताशलम 
शलनुिोस;् र, 

− तेस्रो पक्ष िा एजेन्टिरूको सल्लाि नशलनुिोस।्  

सम्भावित आप्रिासी कामिारिरूको वपआरएको रे्सबुक पोस्टिरूमा जागगरका विज्ञापनिरू र 
सचेतनामूलक पोस्टिरूमा िुने संलग्नताको तुलनात्मक विश्लेषणले सचेतनासम्बन्धी पोस्टिरूमा 
भन्िा काम सम्बन्धी पोस्टिरूमा आप्रिासी कामिारिरूले बढी चासो राख्ने र िेने गरेको िेखखयो, 
जुन जागगरसँग सम्बष्ट्न्धत पोस्टिरूमा गररएका अतत धरैे 'लाइक' र 'दटप्पणीिरू'ले सङ्खकेत गरेको 
गथयो । पाररश्रशमकको बारेमा बािेक, आकांक्षी आप्रिासी कामिारिरूले कामको सुरक्षा, स्िस्थ 
कामको अिस्था, सामाष्ट्जक सुरक्षा र कामिारिरूको सामाष्ट्जक सम्बन्ध जस्ता विषय सम्बन्धी 
दटप्पणीिरूमा थोरै सोधपुछ गरेको पाइयो। आकांक्षी आप्रिासी कामिारिरूले वपआरएिरूले 
उनीिरूलाई सम्पकय  गनेछन ्भन्ने आिामा उपलब्ध जागगरिरूको बारेमा वपआरएिरूको रे्सबुक 
पोस्टिरूको दटप्पणीिरूमा व्यष्ट्क्तगत जानकारीिरू जस्तै सम्पकय  नम्बरिरू र व्यष्ट्क्तगत इमेल 
ठेगानािरू पोस्ट गरेको पाइयो। इच्छुक उम्मेद्िारिरूले साियजतनक प्लेटर्मयिरूमा व्यष्ट्क्तगत 
सम्पकय  जानकारी प्रकट गनायले तस्करिरूद्िारा शिकार िुनु िा ततनीिरूको पदिचान अन्य 
गैरकानूनी गततविगधिरूको लागग प्रयोग गनुय सम्भावित पररणामिरूमा समािेि िुन्छन ्। यद्यवप 
छुट्टै टोलीले सामाष्ट्जक सञ्जाल ह्यान्िल गरेको छ भनी केिीले ररपोटय गरेता पतन वपआरए 
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प्रतततनगधिरूले उनीिरूसँगको अन्तिायतायको क्रममा  आफ्नो सामाष्ट्जक सञ्जाल प्लेटर्मयिरूमा 
इच्छुक कामिारिरूको संलग्नताको कुनै विश्लेषण नगरेको बताए ।  

वपआरएको रे्सबुक परृठिरूमा सम्भावित कामिारिरूको संलग्नताको विश्लेषणले स्ियं 
कामिारिरूको दृष्ट्रटकोण प्राप्त नगरी अपूणय भए पतन सम्भावित आप्रिासी कामिारिरू काम 
पाउनमा बढी चासो रा्छन ्र कामको अिस्था र उनीिरूको अगधकारको वििरणमा कम चासो 
रा्छन ्भन्ने िेखाएको छ। केिी ठूला वपआरएिरूद्िारा मात्र रे्सबुक परृठिरूको सकक्रय प्रयोगले 
यो वपआरएिरू माझ माकेदटङको लागग रूचाएको माध्यम नभएको संकेत गछय। यसबािेक, 
रे्सबुकमा सकक्रय केिी वपआरएिरूको ध्यान मु्यतया रोजगार सम्बन्धी जानकारी प्रसारमा 
केष्ट्न्रत भएकाले बेचब्रबखन, जबरजस्ती श्रम र सुरक्षक्षत आप्रिासनको जानकारी प्रचार गनय 
प्लेटर्मयको सीशमत प्रयोग भएको िेखखन्छ (ताशलका २.१ िेनुयिोस)्। वपआरए उत्तरिातािरूले 
बताएअनुसार सम्भावित आप्रिासीिरूले रे्सबुकमा पोस्ट गररएको सचेतनासँगसम्बष्ट्न्धत 
जानकारीको आधारमा कायय गरेका गथए कक गथएनन ्जस्तो को आधारमा प्रभािकाररता मापन 
गनय कुनै प्रयास गररएको छैन ।   

ट्विटर  
ट्विटर पीआरए र सम्भावित कामिारिरूले एकअकायसँग जोडिन प्रयोग गने माध्यम गथएन। 
िामीले नमूनामा केिल तीन पीआरएकू ट्विटर खातािरू रे्ला पायौं र ती मध्ये कुनैले पतन 
िालसालै सकक्रय रूपमा ट्िीट गरेका गथएनन।् ततनीिरूमध्ये एकसँग तुलनात्मक रूपमा ठूलो 
सं्यामा र्लोिर (४०० भन्िा बढी) गथए भने अन्य िईुका धेरै कम (२५ भन्िा कम) गथए। 
तीनओटै पीआरएद्िारा सबैभन्िा भखयरको ट्िीट कष्ट्म्तमा एक िषय पदिले पोस्ट गररएको गथयो। 
िईु पीआरएले एक एनजीओसँग शमलेर मानि बेचब्रबखन सम्बन्धी काययक्रमको बारेमा ट्िीट 
गरेका गथए। अको वपआरएले मानि बेचब्रबखन रोक्ने र आरब्रबएको ताशलम र इन्टरनेिनल 
ररकू्रटमेन्ट इष्ट्न्टगग्रटी शसस्टम (आइआरआइएस) नैततक तनयुष्ट्क्त काययक्रममा भाग शलएको बारेमा 
ट्िीट गरेको गथयो। जिार् िा ररट्िीटिरू मार्य त ट्विटरमा वपआरएसँग सम्भावित कामिारिरूको 
संलग्नता लगभग सुन्य नै गथयो।  

नेपालमा थोरै मातनसिरूले ट्विटर प्रयोग गछयन,् जुन नेपालमा सामाष्ट्जक सञ्जाल 
प्रयोगकतायिरूको कररब १.७ प्रततित िो (स्याटकाउन्टर)। नेपालमा ट्विटर प्रयोग सम्बन्धी 
सिेक्षणले ३० प्रततित नेपाली ट्विटर प्रयोगकताय नेपाल बादिर रिेको िेखाएको छ । नेपालमा 
कररब ८० प्रततित प्रयोगकतायिरू काठमािौं उपत्यका, पोखरा, भरतपुर र बुटिलका ठूला 
सिरिरूमा बसोबास गछयन ्र ततनीिरूमध्ये थोरैले मात्र सेिा प्रिायकिरूसँग प्रत्यक्ष जोडिन 
प्लेटर्मय प्रयोग गछयन ्(आचायय २०२०)। यी तथ्याङ्खकिरूले के सङ्खकेत गछय भने प्रायः सम्भावित 
आप्रिासी कामिारिरू ट्विटर प्रयोगकताय िुिैनन।् पीआरएद्िारा ट्िीटिरू सम्भावित 
आप्रिासीिरूको पयायप्त सं्यामा पुग्ने सम्भािना पतन कम छ। यसले पीआरएको कम ट्विटर 
प्रयोग र सम्भावित प्रिासी कामिारिरूको ट्विटर मार्य त पीआरएसँग कम संलग्नताको व्या्या 
गनय सक्छ।  
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िेबसाइटिरू 
एउटा बािेक सबै नमूना पीआरए सँग कम्पनीको िेबसाइट गथयो। धेरै जसो िेबसाइटिरूमा 
आिेिन प्रकक्रया, उम्मेििारिरूको छनोट र अन्य श्रम आप्रिासन प्रकक्रयािरू बारे जानकारी गथयो, 
तर एजेन्सीिरूले प्रायः आफ्नो िेबसाइटिरूमा जागगरको मागिरू मात्र पोस्ट गरेको पाइयो। 
त्यस्ता जागगर मागिरूमा गन्तव्य िेिको नाम, कम्पनी, जागगरको िीषयक, ररक्त पि सं्या र 
तलब/सुविधािरू स्परट रूपमा उल्लेख गररएको गथयो। वप्रन्ट विज्ञापनिरूको जस्तो नभइ, 
िेबसाइटिरूमा पोस्ट गररएका जागगर विज्ञापनिरू राज्यको कानूनद्िारा किा रूपमा तनयशमत 
िँुिैनन;् तसथय,  वपआरएिरूलाई विज्ञापनिरूमा जागगरसँगसम्बष्ट्न्धत जानकारीमा कुनै पतन 
सचेतना-सम्बन्धी जानकारी संलग्न गनुयपने बाध्यता गथएन। अको िब्िमा भन्नुपिाय, वपआरएिरू 
आफ्ना िेबसाइटिरू व्यािसातयक उद्िेश्यका लागग मात्र प्रयोग गनय स्ितन्त्र गथए, मु्यतया 
ग्रािकिरूलाई आकवषयत गनय र एजेन्सी-सम्बन्धी जानकारीिरू प्रसार गनय। यद्यवप, अन्यत्र केिी 
पीआरएको िेबसाइटिरूमा सचेतनासँगसम्बष्ट्न्धत जानकारी रे्ला पयो।  

नमूनाका िईुिटा ठूला वपआरएिरूको िेबसाइटिरूमा आचार संदिताको छुट्टै खण्ििरू गथए, जिाँ 
उनीिरूले आप्रिासी कामिारिरूको तनयुष्ट्क्त र काययस्थलिरूमा जबरजस्ती श्रम, बाल श्रम र 
बन्धक श्रम तनषेध सदित  न्यूनतम ज्याला र श्रम कानून र तनयमिरू अनुपालन गरी मानि 
मयायिा र नैततक अभ्यासिरूप्रतत आफ्नो प्रततबद्धता सुतनष्ट्श्चत गने िाबी गरेका छन।् अको ठूलो 
वपआरएले आफ्नो िेबसाइटमा आप्रिासी कामिारिरूलाई नैततक माशमला र श्रम अगधकारका 
बारेमा सल्लाि दिने िाबी गरेको छ र जलसाजी, मानि बेचब्रबखन र आधुतनक िासत्िको जोखखम 
कम गनय आफ्नो प्रततबद्धता व्यक्त गरेको छ। अको 'गैर-परम्परागत' वपआरए, जसले 'नैततक' 
तनयुष्ट्क्त अभ्यासिरू पूरा गने िाबी गरेको छ, आफ्नो िेबसाइटमा मानि बेचब्रबखन मूल्याङ्खकन 
सदित आपूततय िृंखला अडिटिरूमा अनुभि छ भनी उल्लेख गरेको छ । वपआरएले गुणस्तर 
आश्िासन परीक्षणिरू, श्रम ताशलम मूल्याङ्खकन र वििाि समाधानिरू सञ्चालन गने, र सबै 
क्षेत्रिरूमा व्यिस्थापन र श्रमिष्ट्क्तिरू बीचको विद्यमान सम्बन्धिरूको सामान्य अडिटिरू प्रिान 
गने िािी गरेको छ। संक्षेपमा, अध्ययनले केिी पीआरएिरूको िेबसाइटिरूमा मात्र सुरक्षक्षत 
आप्रिासन, मानि बेचब्रबखन र जबरजस्ती श्रम सम्बन्धी प्रचुर सामग्री भएको र ततनीिरू या त 
ठूला िा 'गैर-परम्परागत' पीआरएिरू रिेको पाएको छ ।  

2.3.5 सचेर्तना अशभयान र र्ताशलम 
िामीले वपआरए सिभागीिरूसँगको अन्तिायतायिरू मार्य त केिल केिी भती एजेन्सीिरू (१५ मध्ये 
६) ले सुरक्षक्षत आप्रिासन सम्बन्धी सचेतना-बढाउने अशभयानिरू र ताशलमिरू सञ्चालन गरेका 
गथए भन्ने पत्ता लगायौं। 'नैततक' तनयुष्ट्क्त अभ्यास गरेको भतनएको एउटा  वपआरएले, 
बेचब्रबखनबाट बचेकािरूले स्थापना गरेको एनजीओसँगको सिकाययमा, मानि बेचब्रबखन, बाल 
बेचब्रबखन र जबरजस्ती श्रमका मुद्िािरूमा सचेतना रै्लाउन २०१८ मा एक िषयको पररयोजना 
सञ्चालन गरेको गथयो। पररयोजना अन्तगयत सकय स र नाटकिरू गथए जसमा बेचब्रबखन र 
जबरजस्ती श्रमको चेतािनी गथयो। काययक्रमपतछ शसकाइको मूल्याङ्खकन गनय सामूदिक छलर्ल, 
एक–एक प्रश्न-उत्तर सत्र र सिेक्षणिरू सञ्चालन गररएको गथयो। सोिी पीआरएले न्यायोगचत भनाय 
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पररयोजना कायायन्ियन गनय आईएलओसँग पतन सिकायय गरेको गथयो । अको वपआरएले एक 
पटक काठमािौंमा सचेतना अशभयान सञ्चालन गरेको गथयो र काययक्रमको क्रममा एउटा 
बसपाकय मा मातनसिरूलाई पचाय/पब्रत्रका वितरण गरेको गथयो, तर वपआरएले सो अशभयानको 
प्रभािकाररता मापन गनय कुनै प्रयास गरेको गथएन। पीआरएका केिी प्रतततनगध (१५ मध्ये िईु) ले 
आर्ैं ले कुनै सचेतना अशभयान िा ताशलम आयोजना नगरेको तर आरबीए र माइती नेपाल जस्ता 
संस्थािरूद्िारा आयोष्ट्जत सुरक्षक्षत आप्रिासन, बेचब्रबखन र कामिारको दितसँग सम्बष्ट्न्धत अन्य 
मुद्िािरूमा केष्ट्न्रत ताशलममा सिभागी भएको बताए । अतः केिी वपआरएिरूले कुनै न कुनै 
समयमा सचेतनामुलक काययक्रमिरू सञ्चालन गरेका गथए, तर यी मध्ये कुनै पतन काययक्रमिरूको 
प्रभािकाररता बारे कुनै तनरकषय तनकाल्न काययक्रमिरूको पयायप्त मूल्याङ्खकन गररएको गथएन भनेर 
यस अध्ययनले पत्ता लगाएको छ ।  

2.3.6 सम्भाववर्त आप्रवासीहरूसँग व्यक्तर्तगर्त बैठकहरू  
वपआरएिरूले मु्यतया आप्रिासी कामिारिरूसँग व्यष्ट्क्तगत भेटघाट मार्य त, सल्लाि िा मौखखक 
जानकारी सत्रिरू मार्य त सचेतना- अशभिदृ्गधका जानकारी रै्लाउने प्रयास गरेको यस अध्ययनले 
वपआरए प्रतततनगधिरूसँगको अन्तिायतायबाट पत्ता लगाएको छ । सबै १५ िटा वपआरए का 
प्रतततनगधिरूले आफ्ना कम्पनीिरूले सामान्यतया र्ोन िा अनलाइन माध्यम भन्िा पतन 
व्यष्ट्क्तगत रूपमा जानकारी प्रिान गनय रूचाउँछन ्भनी िाबी गरे । सम्भावित आप्रिासीिरूलाई 
भनाय प्रकक्रयाको क्रममा उनीिरूको रोजगारीका सतय तथा बन्िेजिरू अन्तरिाताय पूिय र अन्तरिाताय 
पतछ गरी सामान्यतया िईु पटक ब्रिकर्ङिरू गरी जानकारी दिइन्थ्यो। कामको बारेमा जानकारी 
सोधपुछ गने सम्भावित उम्मेद्िारिरूलाई प्रारम्भमा नै उपलब्ध गराइयो । पीआरए ६ का 
उत्तरिाताका अनुसार: 

पूिय छनोट प्रकक्रयामा नै, सम्भावित आप्रिासीिरूलाई एजेन्टिरू प्रयोग नगनय र 
यदि कसैले राम्रो नततजाको िाचा गरी पैसा मागेमा कसैलाई पैसा नदिने बारे 
जानकारी दिई, कामिारिरूलाई त्यस्ता गततविगधिरू विरूद्ध ररपोटय गनय भतनन्छ। 

पतछ, कामिारिरूको छनोट भएपतछ, तलब, सुविधा र रोजगार सम्झौताका अन्य सतय तथा 
बन्िेजिरू बारे मौखखक र शलखखत रूपमा जानकारी दिइन्थ्यो। कामिारिरूलाई राित िा उद्धार 
आिश्यक पिाय मद्ित माग्न सकून ्भनी उनीिरूलाई गन्तव्य िेिमा रिेको ितूािास र सामाष्ट्जक 
संस्थािरूको सम्पकय  वििरणिरू पतन प्रिान गररएको गथयो ।  

न्यायोगचत भनायमा प्रशिक्षक्षत भती एजेन्सीिरूले भने कक उनीिरूले तनरपक्ष र नैततक तनयुष्ट्क्त 
कायम राख्न छुट्टै प्रकक्रयािरू अपनाएका छन:् 

िामी ग्रािकिरूलाई रोजगारिाता कम्पनीको माग र वििरणिरूको बारेमा जानकारी 
दिन्छौं। त्यसपतछ सरकारी तनयम र तनयमािलीले तोकेको व्यिस्था पतन 
श्रशमकलाई बुझाइन्छ । त्यसपतछ, लागतको विश्लेषण कामिारिरूलाई व्या्या 
गररन्छ। सबै जानकारी पतछ, यदि कामिारिरू सतय तथा बन्िेजिरूमा सिमत भए 
भने, उनीिरूलाई मेडिकल परीक्षण र अध्यागमन सुरक्षा ष्ट्क्लयरेन्स गनय भतनन्छ 



 

  70 
 

 

 

[मलेशसयाको िकमा] । त्यसपतछ उनीिरूसँग शभसाका लागग आिेिन दिन राििानी 
मागगन्छ। िामी, नेपाल नैततकता व्यिसायी संघ (इप्यान) को सिस्य संस्था 
भएकाले, इप्यान  तनिेशिकािरू पालना गछौं र कामिारिरूको राििानी उनीिरूलाई 
सिमतत र्ारममा िस्ताक्षर गरेपतछ मात्रै रा्छौँ। यदि ततनीिरूले राििानी प्रिान 
गनय असिमत भए भने, पासपोटयको र्ोटोकपी आिश्यक पियछ। शभसा प्राप्त 
गरेपतछ, कामिारिरूलाई अशभमुखीकरण कक्षामा उपष्ट्स्थत िुन भतनन्छ। 

आफ्नो व्यिसायलाई तनरपक्ष र न्यायोगचत भनाय बमोष्ट्जम बनाउन खोष्ट्जरिेको एक भती 
एजेन्सीले, भखयरै तनयुष्ट्क्तमा मध्यस्थकतायिरूलाई कुनै भुक्तानी नगरेको सुतनष्ट्श्चत गनय वपआरए 
मार्य त गएका आप्रिासी कामिारिरूको नमूनाको लागग आन्तररक अडिट प्रकक्रया लागू गरेको िाबी 
गरेको गथयो। वपआरएिरूले आप्रिासी कामिारका पररिारका सिस्यिरूसँग सम्पकय  गरी आप्रिासी 
कामिारिरूले गरेको भुक्तानी र उनीिरूले भती एजेन्सीमा जाँिा बोकेको रकमको बारेमा जानकारी 
शलएको वपआरएका उत्तरिाताले थप वििरण दिएका गथए । आप्रिासी कामिारिरूले कुनै 
अनौपचाररक मध्यस्थकतायलाई भुक्तान नगरेको पीआरएलाई बताए तापतन आप्रिासी 
कामिारिरूले तनष्ट्श्चत रकम ततरेमा कामको ग्यारेन्टी गने िलालिरूलाई भुक्तानी गरररिेको 
उनीिरूको अडिटले पत्ता लगाएको गथयो।  

2.4 पीिीओटिमा मानव बेचबबखनको जानकारी 
िैिेशिक रोजगार ऐन (२००७) ले िैिेशिक रोजगारीका लागग जाने कामिारिरूलाई  िैिेशिक 
रोजगार विभागबाट -अगधकृत संस्थािरूमा पीिीओदट शलन अतनिायय गरेको छ (नेपाल सरकार 
२००७: §२७) । वपदटओडिका उद्िेश्यिरू तनम्न िुन:् गन्तव्य िेिको भूगोल, भाषा, संस्कृतत र 
िाकर्क तनयमिरूको बारेमा सामान्य जानकारी प्रिान गने; यात्रा अतघ आिश्यक तयारीिरू र 
यात्राको क्रममा पालना गने प्रकक्रयािरू व्या्या गने; िैिेशिक रोजगारीको समयमा सम्भावित 
समस्या र समाधानसँग मातनसिरूलाई अिगत गराउने; रोजगारिातासँग सम्झौतामा िस्ताक्षर 
गनुय अतघ विचार गनुयपने मित्त्िपूणय शिषयकिरू र कामिारिरूलाई गने र नगने कायय बारे जानकारी 
सञ्चार गने; र कामिारिरूलाई सुविधा/लाभ र वित्तीय साक्षरता बारे जानकारी गराउने (श्रम, 
रोजगार तथा सामाष्ट्जक सुरक्षा मन्त्रालय २०१९) । वपदटओडि िईु दिनको िुन्छ (प्रत्येक दिन छ 
घण्टा), र विशभन्न विषयिरू समािेि गियछ: नेपालमा िैिेशिक रोजगारको कानूनी रूपरेखा; 
आप्रिासी कामिारिरूसँग सम्बष्ट्न्धत अन्तरायष्ट्रिय कानूनिरू; प्रिासी कामिारिरूको लागग उपलब्ध 
रेर्रल र सियोग  सेिािरू; अगधकार र ष्ट्जम्मेिारीिरू; सिज र सुरक्षक्षत यात्रा; िारीररक र 
मानशसक स्िास्थ्यबारे सचेतना; र आइशसदटको प्रयोग (श्रम, रोजगार तथा सामाष्ट्जक सुरक्षा 
मन्त्रालय र िैिेशिक रोजगार बोिय २०२०)। 

िालसम्म, पीिीओदट प्रकृततमा सामान्य गथयो, यसले िेि िा क्षेत्र विशिरट जानकारी प्रिान 
गिैनथ्यो । िैिेशिक रोजगार बोियले नोभेम्बर २०२० मा आिश्यक जानकारीको प्रकृतत 
अध्यािगधक गनय र तनष्ट्श्चत िेििरूमा थप विशिरट बनाउन पाठ्यक्रम पररमाजयन गरेको गथयो। 
यसले वित्तीय साक्षरता, स्िास्थ्य-सम्बन्धी मुद्िािरू र आप्रिासन-सम्बन्धी उपलब्ध प्रविगध 
(जस्तै मोबाइल एपिरू) जस्ता सुविधािरू पाठ्यक्रममा थपेको गथयो। िैिेशिक रोजगार बोियले 
ताशलमलाई थप विशिरट बनाउन समान वििेषतािरू साझा गने िेििरूको धेरै क्षेत्रीय क्लस्टरिरू 
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बनाएको छ। यी क्लस्टरिरू तनम्न िुन:् िक्षक्षण कोररया-जापान; ष्ट्जशसशस अन्तगयतकस िेििरू 
(साउिी अरब, कतार, कुिेत, र युएई); मलेशसया; इजरायल, जोियन र लेबनान; र युरोपेली िेििरू 
(आइएलो एन.िी) । पाठ्यक्रमले सामान्य सुरक्षा उपायिरू समािेि गियछ जस्तै: पररिारका 
सिस्यिरूलाई आफ्नो राििानी, श्रम स्िीकृती, श्रम सम्झौताको प्रततशलवप, रोजगारिाताको नाम र 
ठेगाना, र भती एजेन्सीको नाम र ठेगाना प्रिान गने; समस्या परेमा नेपाली ितूािाससँग सम्पकय  
गने; र मानिअगधकार िनन र यौन उत्पीिनको उजुरी िताय। यद्यवप, मानि बेचब्रबखन (ibid) मा 
सचेतना-बढाउने जानकारी समािेि गनय कुनै वििेष आिश्यकता छैन।  

मानि बेचब्रबखन रोक्नको लागग सचेतना अशभिदृ्गध र पुिय प्रस्थान ताशलम सामान्यतया प्रयोग 
गररने रणनीततिरू िुन।् सचेतना अशभिदृ्दि आप्रिासन ताशलम सत्रको उद्िेश्य सामान्यतया 
व्यष्ट्क्तिरूलाई तनणयय शलन र योजना प्रकक्रयािरूमा सियोग पुर् याउने जानकारी प्रिान गने  र 
आप्रिासीिरू आप्रिासन सम्बन्धी िवु्ययििारिरूको शसकार निोस ्भनी उनीिरूलाई गन्तव्य िेिका 
उपयुक्त व्यििार शसकाउने िो (पोकक et al. २०२०)। अध्ययनिरूले नेपाली प्रिासी 
कामिारिरूसँग िैिेशिक रोजगारीका सम्बष्ट्न्ध पयायप्त पुिय-प्रस्थान जानकारीको अभाि भएको 
िेखाउँछ (माक et al. २०१९)। वपडिओदट काययक्रमिरू ििरी क्षेत्रमा केन्रीकरण भएकाले 
आलोचना गररएको पाइन्छ र वपडिओदटमा उपष्ट्स्थत आप्रिासीिरूले आिश्यक िा सान्िशभयक 
जानकारी प्राप्त गछयन ्कक गिैनन ्भन्ने पतन स्परट नभएको पाइन्छ (अशसस एण्ि मेन्िोजा 
२०१२)। आप्रिासी कामिारिरू पतन वपडिओदटको गुणस्तरमा िंका गछयन ्र धेरैले औपचाररकताको 
लागग मात्र (अथायत ्श्रम स्िीकृततको एक आिश्यकता पूरा गनय) ताशलम लीइएको िेखखन्छ (रेग्मी 
et al. २०२०)। 

अशभमुखीकरण कक्षािरू िैिेशिक रोजगार विभागद्िारा जारी श्रम स्िीकृतत शलएर बादिर जाने 
कामिारिरूको लागग मात्र अतनिायय छ। भारत जाने कामिार, साथै शभष्ट्जट शभसामा िा 
अतनयशमत माध्यमबाट यात्रा गनेिरूले यस्तो ताशलम शलँिैनन।् उम्मेििारिरूले िैध कायय शभसा 
धारण गनुयपने िुनाले ततनीिरू कानुनी रूपमा ताशलमको लागग अयोग्य पतन छन ्(श्रम, रोजगार 
तथा सामाष्ट्जक सुरक्षा मन्त्रालय २०१९: §७); यद्यवप, तलको अन्तिायताय अंिमा िेखखए जस्तै, 
अभ्यासमा वपडिओदट केन्रमा आउने जो कोिीलाई ताशलम िीइन्छ। जुनसुकै  अिस्थामा, 
वपडिओदट ताशलमले श्रम स्िीकृतत आिश्यक नपने शभसामा यात्रा गने िा अतनयशमत मागयिरू 
प्रयोग गने (जस्तै भारत िँुिै यात्रा गने) धेरै कामिारिरूलाई छुटाउँछ। यी आप्रिासीिरू 
बेचब्रबखनमा पने सम्भािना बढी िुन सक्छ। वपडिओदट ९ को माशलक र प्रबन्ध तनिेिकले 
व्या्या गरे: 

शभष्ट्जट शभसा िा ‘एयरपोटय सेदटङ’ िा गैरकानूनी मागयबाट जानेिरू अशभमुखीकरण 
केन्रिरूमा पुग्िैनन ्ककनभने अशभमुखीकरण केन्रिरूमा कक्षा शलनु श्रम स्िीकृतत 
चादिनेिरूका लागग मात्र अतनिायय छ। अशभमुखीकरण ताशलममा जो कोिी सिभागी 
िुन सक्ने भएता पतन कानुनले आिश्यक ठिर नगिायसम्म कामिारिरूले त्यस्ता 
कक्षािरूमा शलिैनन।् 
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तनम्न उपखण्ििरू मु्यतया वपडिओदट पाठ्यक्रममा समेदटएका विषयिरूको छलर्लमा केष्ट्न्रत 
छन,् जसमा बेचब्रबखन-सम्बन्धीसामग्री र ताशलमको प्रभािकारी कायायन्ियनका प्रमुख चासोिरू 
समािेि छन।्  

2.4.1 वपडिओटि पाठ्यिम र समावेश भएका ववषयहरू  
अशभमुखीकरण ताशलम केन्रिरूद्िारा उपलब्ध गराइने वपडिओदट को पाठ्यक्रम र स्तर तनधायरण 
गनय िैिेशिक रोजगार बोिय ष्ट्जम्मेिार छ (नेपाल सरकार २००७: §२०)। िैिेशिक रोजगार तनयम 
(२००८) ले तनिेिन गरे अनुसार अशभमुखीकरण ताशलमको पाठ्यक्रममा तनम्न कुरा समेट्नु पछय: 

− नेपालको िैिेशिक रोजगार कानून; 

− गन्तव्य िेिको भौगोशलक अिस्था, संस्कृतत, जीिनिैली, आगथयक, सामाष्ट्जक र राजनीततक 
अिस्था; 

− गन्तव्य िेिको भाषा(िरू); 

− गन्तव्य िेिको श्रम, अध्यागमन कानून र िाकर्क तनयमिरू; 

− एचआईभी/एड्स, सरूिा रोग, र यौन र प्रजनन स्िास्थ्य; 

− सिज र सुरक्षक्षत यात्रा; 

− कामिारिरूको आचरण, व्यििार र सुरक्षा; र, 

− आम्िानीलाई सरल, सिज र सुरक्षक्षत रूपमा स्ििेि पठाउने (नेपाल सरकार २००८: तनयम 
२०)। 

थप रूपमा, तनम्न विषयिरू पतन पाठ्यक्रममा समािेि छन:् 

− यात्रा अतघको तयारी; 

− ICT को प्रयोग; 

− सम्भावित जोखखम र िघुयटनािरू; 

− बीमा र िैिेशिक रोजगार कल्याण कोष सम्बन्धी जानकारी; 

− िैिेशिक रोजगारीसँग सम्बष्ट्न्धत एजेन्सी र शमिनिरूको भूशमका; र, 

− वििेिमा कुनै समस्या परेमा सम्पकय  गने एजेन्सीिरू (श्रम, रोजगार तथा सामाष्ट्जक सुरक्षा 
मन्त्रालय २०१९: §४)। 

अशभमुखीकरण कक्षािरू िईु दिनसम्म चल्छन,् प्रत्येक दिन छ घण्टा (ibid: §६)। प्रशिक्षकिरूले 
उच्च माध्यशमक शिक्षा पूरा गरेको िुनुपछय र िैिेशिक रोजगार बोियद्िारा प्रशिक्षकिरूको ताशलम 
शलएको िुनुपछय। प्रत्येक ताशलम संस्थानमा कष्ट्म्तमा एकजना प्रशिक्षक िैिेशिक रोजगारीको 



 

  73 
 

 

 

कष्ट्म्तमा एक िषयको अनुभि भएको र्केको व्यष्ट्क्त िुनुपियछ (ibid: §८)। ताशलमको लागत रु. 
७०० (अमेररकी िलर ६) प्रतत प्रशिक्षाथी छ, प्रशिक्षाथीिरूले आर्ैं ले ििन गनुयपछय। यद्यवप पुरूष 
र मदिला ििैु सिभागीिरूले एउटै पाठ्यक्रम सँगै पढ्छन,् मदिला प्रशिक्षाथीिरूलाई िैिेशिक 
रोजगार बोियद्िारा ताशलम लागत कर्ताय गररन्छ (ibid: §१६, §१७)। 

वपडिओदटको लागग नयाँ पाठ्यक्रम िईु भागमा विभाजन गररएको छ: पदिलो भागमा सामान्य 
जानकारी समािेि छ र िोस्रो भागले क्लस्टर-वििेष जानकारी प्रिान गियछ। सामान्य जानकारी 
जुनसुकै गन्तव्य िेि भएका सबै कामिारिरूलाई उपलब्ध गराइन्छ र यसमा तनम्न जानकारी 
समािेि िुन्छ: 
 
नेपालको कानुन र संविधानमा श्रम तथा रोजगारी सम्बन्धी व्यिस्था, िताय गररएका वपआरएको 
वििरण, श्रम स्िीकृतत प्रकक्रया, पूिय-स्िीकृतत-सम्बन्धी जानकारी, गुनासो प्रकक्रया, र श्रम अगधकार 
सम्बन्धी अन्य प्रािधानिरू; सिज र सुरक्षक्षत यात्रा, आिश्यक कागजातिरू (शभसा, राििानी, 
दटकट, बीमा नीतत, र अन्य) र यात्राको क्रममा बोक्न अनुमतत दिइने सामग्रीिरू, पररिारका 
सिस्यिरूसँग छोड्नुपने कागजातिरूको प्रततशलवपिरू (राििानी र शभसा, श्रम स्िीकृतत, रोजगारी 
सम्झौता, र िताय गररएको वपआरएको  सम्पकय  जानकारी जस मार्य त रोजगार आिेिन गररएको 
गथयो, रोजगारिाता कम्पनी, गन्तव्य िेिमा नेपाली ितूािास, इत्यादि), एयरपोटयमा अध्यागमन र 
िाष्ट्न्जट प्रकक्रया र ििाई यात्रा सम्बष्ट्न्ध अन्य जानकारी; करारको प्रािधान; व्यष्ट्क्तगत आचरण 
पालना गनुयपने, तनाि व्यिस्थापन; व्यािसातयक सुरक्षा र स्िास्थ्य; व्यष्ट्क्तगत स्िास्थ्य र 
सुरक्षा; आम्िानी व्यिस्थापन र रेशमट्यान्स पठाउने प्रािधान; सूचना प्रविगधको प्रयोग (सेल 
र्ोन, सामाष्ट्जक सञ्जाल र एप्स); र अन्तमा, सिायता प्रिान गने एजेन्सीिरूको जानकारी र 
उनीिरूलाई सम्पकय  गने तररकािरू। 

यस खण्िमा पदिले छलर्ल गररएझैं, समान वििेषता भएका गन्तव्य िेििरूलाई िेि-विशिरट 
जानकारी प्रिान गनय विशभन्न क्लस्टरिरूमा समूिबद्ध गररएको छ। क्लस्टर-विशिरट 
पाठ्यक्रमका विषयिरूमा िेिको सामान्य जानकारी (भूगोल, िातािरण, संस्कृतत, धमय, 
राजनीततक अिस्था, मानि अगधकार र लैङ्खगगक मुद्िािरू, िाकर्क तनयमिरू, कर्ाला29 िा 
स्पोन्सरसीप प्रणाली) र िेिको श्रम कानूनमा प्रािधानिरू (श्रम कानूनको पररचय, रोजगारी 
सम्झौता, कामिारको अगधकार र कतयव्य, ब्रबिा, श्रशमक संघिरूसँगको सम्बन्ध र काययस्थल 
द्िन्द्ि) इत्यादि समािेि छन ्। पाठ्यक्रममा प्रशिक्षाथीिरूको शसकाइ मापन गनय पूिय र 
परीक्षणपतछको मूल्याङ्खकन संयन्त्र पतन समािेि छ।  

सबै नमूनामा शलइएका वपडिओदट केन्रिरू (जम्मा =१०) का उत्तरिातािरूले पाठ्यक्रम व्यापक र 
राम्रोसँग डिजाइन गररएको बताएका गथए, तर ततनीिरूले यसको कायायन्ियनको बारेमा गचन्ता 
व्यक्त गरेका गथए (वपडिओदटका मुद्िािरूको लागग खण्ि २.४.३ िेनुयिोस)्। वपडिओदट केन्रिरूका 

 
29  कार्ाला  िा स्पोन्सरसीप प्रणाली भनेको 'आप्रिासी कामिारिरू र उनीिरूका रोजगारिातािरू बीचको सम्बन्धलाई 

पररभावषत गने कानूनी रूपरेखा िो' र GCC िेििरूमा पाइन्छ (जस्त ैयुएइ, कतार, साउिी अरब, बिराइन, कुिेत 
र ओमान) र जोियन र लेबनान। यस प्रणालीले रोजगारिातालाई कामिारको काम गने अगधकार र ततनीिरूको 
कानुनी उपष्ट्स्थतत तनयन्त्रण गनय दिन्छ (बािराइनमा बािेक, जिा ँसरकारी एजेन्सी कामिारको स्पोन्सर िो), जसले 
'स्पोन्सरिरूले िोषण गनय सक्ने गरी िष्ट्क्त असंतुलन' शसजयना गियछ, रब्रबन्सन (२०२१) िेनुयिोस ्। 
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प्रतततनगधिरूसँगको अन्तिायतायबाट प्राप्त तथ्याङ्खकको विश्लेषणले उनीिरूका बीचमा अध्यापनमा 
कुनै मित्त्िपूणय शभन्नता िेखाएको छैन: सबै वपडिओदट केन्रिरूले एउटै पाठ्यक्रम पढाउँछन;् 
शिक्षकिरूले िैिेशिक रोजगार बोियद्िारा प्रशिक्षकिरूको उिी ताशलम शलन्छन;् कक्षा घण्टा एउटै 
अिधीको गथयो; र कक्षाको डिजाइन पतन पाठ्यक्रममा तोककएबमोष्ट्जम गथयो। थप रूपमा, 
वपडिओदट केन्रिरूका उत्तरिातािरूले बताएअनुसार  िैिेशिक रोजगार बोियले सिभागीिरूका लागग 
शसकाउने सामग्रीको रूपमा एउटा पुस्तक उपलब्ध गराउँछ र वपडिओदट केन्रिरूले आप्रिासी 
कामिारिरूलाई वितरण गने सन्िभय सामग्री पतन त्यदि मात्र गथयो, र जानकारी प्रचार प्रसारलाई 
पूरा गनय केिी श्रव्य-दृश्य सामग्रीिरू प्रयोग गररन्छ । यसबाट यो अनुमान गनय सककन्छ कक 
वििेष वपडिओदट केन्रको छनोटले आप्रिासी कामिारिरूले प्राप्त गने ताशलमको गुणस्तरमा खासै 
असर गिैन। 

2.4.2 वपडिओटि पाठ्यिममा मानव बेचबबखनको जानकारी 
िैिेशिक रोजगार बोियले वपडिओदट पाठ्यक्रममा मानि बेचब्रबखनलाई छुट्टै विषयको रूपमा 
तोकेको छैन। वपडिओदट केन्रिरूका उत्तरिातािरूले बताएअनुसार मानि बेचब्रबखनलाई सिज र 
सुरक्षक्षत यात्रा, रोजगारी सम्झौतामा सतय र बन्िेजिरू र गन्तव्य िेििरूमा सिायता प्रिान गने 
एजेन्सीिरूको जानकारी र उनीिरूलाई सम्पकय  गने तररकािरूका विषयिरू अन्तगयत ओभरल्यावपङ 
मुद्िाको रूपमा छलर्ल गररन्छ। वपडिओदट ३ को प्रबन्ध तनिेिक र माशलकले व्या्या गरे 
जस्तै: 

पाठ्यक्रममा मानि बेचब्रबखनबारे स्परट रूपमा उल्लेख गररएको छैन। यसले 
कामिारिरूलाई काममा िोषण िुन सक्ने चेतािनी दिन्छ। यसले कामिारिरूलाई 
िताय भएका भती एजेन्सीिरू मार्य त जान, राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र प्रयोग गनय र 
अतनिायय रूपमा श्रम स्िीकृतत शलन चेतािनी दिन्छ। राििानी प्राप्त गरेपतछ कुनै 
पतन जागगरका लागग आिेिन दिनुअतघ राष्ट्रिय िैतनकमा भती एजेन्सीले राखेको 
माग िेनुय पने जानकारी श्रशमकिरूलाई दिइन्छ। ताशलम केन्रले वििेष गरी 
कामिारिरूलाई कुनै समस्या परेमा ितूािास [गन्तव्य िेिमा]मा र्ोन गनय र यदि 
ितूािासले र्ोनको जिार् नदिएमा िैिेशिक रोजगार विभाग िा अशभमुखीकरण 
केन्रमा र्ोन गनयसल्लाि दिन्छ । सम्बष्ट्न्धत तनकायको सम्पकय  वििरणिरू प्रिान 
गररएको छ। 

पुरूष र मदिला ििैु आप्रिासी कामिारिरूलाई एउटै कक्षामा  पढाइन्छ र प्रत्येक कक्षामा 
अगधकतम २५-३० विद्याथीिरू िुन्छन। वपिओदट ६ का अकाय उत्तरिाताले प्रिासी कामिारिरूलाई 
तनम्न समस्यािरूबारे सचेत गराएको बताए: अिैध यात्रा; िाष्ट्न्जट िेिको रूपमा भारतको प्रयोग; 
गन्तव्य िेिमा श्रम िोषण; अिैध काम; सम्झौतामा उल्लेख गररएको बािेक रोजगारिाताको 
लागग काममा स्थानान्तरण; मदिलािरू को अिैध यातायात; असामान्य रूपमा उच्च तलब जस्ता 
कुनै पतन प्रलोभनमा पने सम्भािनािरू; र अन्य। केिी उत्तरिातािरूले मानि बेचब्रबखनसम्बन्धी 
जानकारी िैिेशिक रोजगार बोियबाट प्राप्त श्रव्य दृश्य सामग्रीिरू मार्य त पतन सञ्चार गररएको 
बताए।  
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2.4.3 वपिओटि के्षत्रका प्रमुख समस्याहरू 
सबै वपडिओदट केन्रिरूका सिभागीिरूले आप्रिासी कामिारिरूलाई सुरक्षक्षत आप्रिासन सम्बन्धी 
शिक्षक्षत गनय र सम्भावित बचेब्रबखन र जबरजस्ती श्रमलाई रोक्नको लागग वपडिओदट पाठ्यक्रम 
अद्यािगधक र सान्िशभयक पाएको बताए। यद्यवप, नमूना गररएका वपडिओदट केन्रिरूका 
माशलकिरू र प्रबन्धकिरूसँग अन्तिायतायिरू मार्य त, पाठ्यक्रमको प्रभािकारी कायायन्ियनमा बाधा 
पुर् याउने तनष्ट्श्चत समस्यािरू पदिचान गररयो। यी समस्यािरूका बारेमा तल विस्ततृ रूपमा 
छलर्ल गररएको छ।  

पुरानो पाठ्यक्रमको तनरन्तरता 
२०१३ मा तयार पाररएको यसअतघको पाठ्यक्रममा िेिगत जानकारीको अभाि, अपयायप्त र 
अनुपयुक्त शिक्षण सामग्री र ताशलमको प्रभािकाररता मूल्याङ्खकन  निँुिा, अपयायप्त भएको र 
प्रभािकारी नभएको भन्िै आलोचना भएको गथयो (श्रम, रोजगार तथा सामाष्ट्जक सुरक्षा मन्त्रालय 
र िैिेशिक रोजगार बोिय २०२०)। यस आलोचनाको जिार्मा, यसलाई नयाँ पाठ्यक्रम (खण्ि 
२.४.१ मा छलर्ल गररएको) द्िारा प्रततस्थावपत गररयो जुन नोभेम्बर २०२० मा लागू भयो; 
यद्यवप, २०२१ मा अनुसन्धानको समयमा, यसलाई कुनै पतन नमूना वपडिओदट केन्रिरूद्िारा 
लागू गररएको गथएन। सबै नमूना वपडिओदट केन्रिरूले अझै पतन पदिलेको पाठ्यक्रम प्रयोग गरी 
रिेका गथए, जसमा गन्तव्य-विशिरट विषयिरू, आइशसदट, िा मानशसक स्िास्थ्य सम्बन्धी 
जानकारी समािेि गथएन। पुरानो पाठ्यक्रममा पतन एक घन्टा कम शिक्षण गथयो र 
प्रशिक्षाथीिरूको ताशलम पूिय र ताशलम पतछको मूल्याङ्खकन समािेि गररएको गथएन। 

सिभागीिरूले भने, केन्रिरू नयाँ पाठ्यक्रम लागू गनय अतनच्छुक गथए ककनभने उनीिरूका लागग 
रू ७०० (अमेररकी िलर ६) मा गन्तव्य-वििेष पाठ्यक्रम लागू गनय आगथयक रूपमा सष्ट्जलो गथएन, 
जुन उनीिरूले प्रत्येक प्रशिक्षाथीसँग शलन अनुमतत भएको िुल्क िो। वपडिओदट २ का उत्तरिाताले 
नयाँ पाठ्यक्रम केन्रले पालना नगरेको कारण यसरी व्या्या गरे: 

पाठ्यक्रम [जसलाई िाल केन्रमा पढाइन्छ] गन्तव्य िेि अनुसार डिजाइन गररएको 
छैन। सबै मातनसिरूलाई उनीिरूको गन्तव्य िेिको पिायि नगरी एउटै कक्षामा 
पढाइन्छ। िेिको क्लस्टर अनुसार बनाइने भतनएको नयाँ पाठ्यक्रम अझै 
कायायन्ियन िुन सकेको छैन । नयाँ पाठ्यक्रम कायायन्ियनमा समस्या भनेको 
प्रत्येक क्लस्टरमा छुट्टै कक्षाको आिश्यकता पने भएकाले वििेषगरी काठमािौं 
उपत्यका बादिर ७ सय रूपैयाँ मात्र िुल्कमा सञ्चालन गनय आगथयक रूपमा गाह्रो छ 
। आगथयक अभािका कारण मिामारीका बेला नेपालगन्जका चारिटा ताशलम केन्र 
सञ्चालनमा रोककएका छन ्। 

सिभागीिरूको उपष्ट्स्थतत र शसक्ने मनोिवृत्त 
वििेिी रोजगार विभागबाट श्रम स्िीकृतत प्राप्त गनय अशभमुखीकरण कक्षाको िबैु दिन 
वपडिओदटमा आप्रिासी कामिारिरूको उपष्ट्स्थतत अतनिायय छ। यो बायोमेदिक िताय प्रयोग गरेर 
िस्तािेज गररएको छ, जसले सिभागीिरूको औठंाछापिरू रेकिय गियछ। सिभागीिरूको कुलमा चार 
पटक (आगमन र प्रस्थानको समयमा दिनमा िईु पटक) िताय गररन्छ र िैिेशिक रोजगार सूचना 
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व्यिस्थापन प्रणाली (एर्इआइएमएस) मा अद्यािगधक गररन्छ। तनयुष्ट्क्त प्रकक्रयामा संलग्न 
विशभन्न सरोकारिालािरूको जिार्िेदिता बढाउँिै, आप्रिासनसँगसम्बष्ट्न्धत  तथ्याङ्खक सङ्खकलन र 
ररपोटय गने प्रकक्रयामा सुधार गनय िास्तविक-समय सूचनािरू प्रिान गनय सरकारले २०१८ मा 
एर्इआइएमएस सफ्टिेयर कायायन्ियनमा ल्याएको गथयो ( ि काठमािौँ पोस्ट  २०१८)। यद्यवप, 
एर्इआइएमएस मा गलत व्यििार र 'नक्कली' िाष्ट्जरीिरूको अपलोि गररँिै आएको ररपोटय 
आएको गथयो (मण्िल २०२१ख) ।  केिी वपडिओदट केन्रिरूले अशभमुखीकरण ताशलमका लागग 
कामिारिरूसँग िुल्क शलइरिेको, तर ताशलम सञ्चालन नगरेको पतन रे्ला परेको गथयो (युएस 
डिपाटयमेन्ट एर् स्टेट २०२०)। फ्लाइटमा सिार गनय अतघ ब्रत्रभुिन अन्तरायष्ट्रिय विमानस्थलको 
श्रम िेस्कमा रिेको तथ्यांकमा रिेको रेकिय र पूिय-प्रस्थान अशभमुखीकरण केन्रिरूमा पेि गररएका 
आकांक्षी कामिारिरूको बायोमेदिक तथ्यांक नशमलेको घटनािरू ररपोटय भएका छन ्(मण्िल 
२०२१ख) । यसले पेि गरेको बायोमेदिक तथ्यांक नक्कली भएको िुनसक्ने र आकांक्षी 
आप्रिासीिरूले वपडिओदट केन्रमा अशभमुखीकरण कक्षािरू नशलएका िुन सक्ने सम्भािनालाई 
संकेत गियछ। वपडिओदट ४ का उत्तरिाताले पतन स्िीकार गरे कक 'यस्ता केसिरू छन ्जिाँ 
बायोमेदिक िाष्ट्जरी गलत व्यष्ट्क्तिरूद्िारा गररन्छ।' 

वपडिओदट केन्रिरूका केिी उत्तरिातािरूले (िसमध्ये चार) सिभागीिरूमा शसकाइको मनोिवृत्त धेरै 
उत्सािजनक नभएको बताए ककनभने अशभमुखीकरण कक्षािरू गम्भीर रूपमा शलनुपछय भनेर 
कामिारिरूमा सचेतनाको अभाि भएको पाइन्छ । उत्तरिातािरूले वपडिओटीमा उपष्ट्स्थत िुन 
कामिारिरू दिष्ट्च्कचाउने कारण विषयिस्तुिरु पदिले नै थािा भएको उनीिरूको विश्िास र 
कक्षाको समय अिगध भएको भनी बताए। वपडिओदट ९ का प्रबन्धकका अनुसार: 

कक्षाको समय पदिलो शसफ्टमा दिउँसो १-५.३० बजेसम्म िुन्छ र विद्याथीिरूलाई 
लामो समयसम्म कक्षामा बस्न असिज िुन्छ। उनीिरूले आरु्िरूलाई सामाग्रीिरू 
पदिले नै थािा भएको [विषयबस्तु]र यसलाई रे्रर शसक्न आिश्यक छैन भनेर 
प्रततकक्रया दिन्छन।् 

यो पुन: आप्रिासीिरूको िकमा अझ सत्य गथयो, जसले र्रक िेिमा जाने खण्िमा अतनिायय 
रुपमा पुन:वपडिओदट  शलनु पने गथयो । उदि िेिमा र्ककय ने पुन: आप्रिासीिरूले रे्रर 
अशभमुखीकरण कक्षािरू शलन आिश्यक पिैन (श्रम, रोजगार तथा सामाष्ट्जक सुरक्षा मन्त्रालय 
२०१९)। वपडिओदट केन्रिरूले अझै पतन पुरानो पाठ्यक्रम प्रयोग गरररिेको भएर, जसमा शभन्न र 
िेि-विशिरट सामग्रीको अभाि भएकोले अकै िेिमा जाने पुन: आप्रिासीिरूले पुनः अशभमुखीकरण 
कक्षािरू शलनुमा कुनै र्ाइिा िँुिैन । वपडिओदट २ का उत्तरिाता अनुसार:  

धेरैजसो सिभागीिरू (कररब ८० प्रततित) पुन: आप्रिासननको िगयमा छन ्र 
उनीिरूलाई पदिले नै थािा भएको भनी शसकाइने पाठिरू शसक्न रूगच रा्िैनन।् 
अब, पदिलो पटक कामका लागग पलायन िुने बाँकी २० प्रततित कामिारले केिी 
चासो िेखाउँछन ्र मु्यतया तलब र भती एजेन्सीिरूको सम्भावित िरुाचारको 
बारेमा सोध्छन।् भती एजेन्सीिरू मार्य त कागजातिरू प्रिोधन गनय धेरै मदिना 
ब्रबततसकेको िुने िुनाले कसरी तछटो वििेि जान सककन्छ भन्ने कुरा मात्र 
सिभागीिरूको दिमागमा िुने भएकाले उनीिरू शसक्न इच्छुक िँुिैनन।् 
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आप्रिासीिरूको वपडिओदटमा भाग शलनको लागग इच्छाको कमी िुनुमा आंशिक रूपमा ततनीिरूले 
आप्रिासन प्रकक्रयाको अष्ट्न्तम चरणमा पुग्न मित्त्िपूणय समय, ऊजाय र पैसा लगानी गरेकोले 
व्या्या गनय सककन्छ। उनीिरू जततसक्िो चाँिो प्रस्थान गनय चािनु स्िभाविक गथयो, ककनकक 
उनीिरूले आप्रिासन प्रकक्रयामा उठेको ऋण ततनय पतन कमाउन थाल्नुपछय।  

वपडिओदट कक्षािरूको अनुक्रम 
वपडिओदट कक्षािरू श्रशमक तनयुष्ट्क्त प्रकक्रयाको अन्त्यततर िुन्छ (अथायत कामिारिरूले शभसा प्राप्त 
गरेपतछ श्रम स्िीकृततको लागग आिेिन गनुय भन्िा अतघ मात्र)। अन्तिायतायमा भाग शलने 
वपडिओदट केन्रिरूका सबै उत्तरिातािरूले श्रम तनयुष्ट्क्त प्रकक्रयाको अन्त्यमा अशभमुखीकरण 
कक्षािरू राख्नाले  सुरक्षक्षत आप्रिासनलाई प्रिधयन गने सन्िभयमा वपडिओदट कम प्रभािकारी भएको 
बताए। वपडिओदट ६ का उत्तरिाता अनुसार: ‘तनयुष्ट्क्त प्रकक्रयाको अन्त्यमा उिान शलनुअतघ मात्र 
अशभमुखीकरण ताशलम दिइने भएकाले आप्रिासी कामिारको र्रक प्राथशमकता िुन्छ र कक्षामा 
धेरै ध्यान िँुिैन’ । त्यस्तै, वपडिओदट १० का उत्तरिाताल ेभने: 

आिियतः, विभागबाट पूिय स्िीकृती प्राप्त गरेर भती एजेन्सीिरूले राष्ट्रिय िैतनकमा 
माग प्रकाशित गने ब्रबवत्तकै [कामिारिरूको अन्तिायताय शलनु अतघ] अशभमुखीकरण 
कक्षािरू राखेमा धेरै प्रभािकारी िुन्थ्यो। त्यस अिस्थामा, अशभमुखीकरण 
केन्रिरूले कक्षािरू शलन र पाठिरू स्ितन्त्र रूपमा दिन सक्छन।् तर, व्यििारमा 
शभसा आएपतछ अष्ट्न्तम चरणमा र यात्रामा तनस्कनुअतघ मात्र अशभमुखीकरण कक्षा 
सञ्चालन िुने भएकाले कामिारिरूको बायोिाटा सङ्खकलनका लागग मात्रै कक्षा 
सञ्चालन गररएको िेखखन्छ । अशभमुखीकरण कक्षा प्रभािकारी िुनको लागग 
अष्ट्न्तम स्िीकृतत िुनुअतघ मात्र नभई पूिय स्िीकृततसँगै तय गनुयपछय। 

श्रम (औपचाररक िा अनौपचाररक) मध्यस्थकतायिरूले सम्भावित आप्रिासी कामिारिरूलाई गलत 
जानकारी प्रिान गने र उच्च भनाय िुल्क शलने जस्ता बेचब्रबखनका काययिरू तनयुष्ट्क्त प्रकक्रयाको 
सुरूिेखख नै िुने गियछ भनी सबै वपडिओदट केन्रिरूका उत्तरिातािरू सियसम्मत रूपमा सिमत 
गथए । वपडिओदट केन्रिरूल ेताशलम प्रिान गिाय सम्म, आप्रिासी कामिारिरू तस्करीको शसकार 
भइसकेका िुन सक्छन।् वपडिओदट ९ का प्रबन्धकले भने: 

भती एजेन्सीमा लगभग सबै प्रकक्रया पूरा गरेपतछ तनयुष्ट्क्त प्रकक्रयाको अन्त्यमा 
अशभमुखीकरण प्रिान गररन्छ। तसथय, अन्तमा, आप्रिासी कामिारिरूले 
अशभमुखीकरण कक्षा मार्य त नयाँ जानकारी प्राप्त गरेपतछ तनयुष्ट्क्त प्रकक्रयाको 
क्रममा शलएका कुनै पतन पूिय तनणययिरू पररितयन गनय िा पुन: पररमाजयन गनय 
इच्छुक िँुिैनन।् भती एजेन्सीिरूलाई ततने लागत उच्च भए पतन, ततनीिरूले पदिले 
नै रोजगारीका लागग वििेि जान तयार भएकाले गुनासो गिैनन।्  

वपडिओदट केन्रिरूको व्यिसाय मोिले 
सबै नमूना वपडिओदट केन्रिरूबाट अन्तिायताय शलनेिरूले बताए कक उनीिरूले लगभग सबै 
ग्रािकिरूलाई पीआरएबाट रेर्रलिरू मार्य त प्राप्त गरेका गथए। यसले यो पतन सुझाि दिन्छ कक 
वपडिओदट केन्रिरू बीच सेिाको गुणस्तरमा आधाररत प्रततस्पधाय लगभग सुन्य नै छ । वपडिओदट 
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६ का प्रतततनगधद्िारा व्या्या गररए अनुसार: वपडिओदट केन्रिरूमा ग्रािकिरू ल्याउनमा 
वपडिओदट केन्रिरूको सञ्जालिरू, मु्य रूपमा वपआरएिरू प्रयोग गिाय केिी बेर्ाइिािरू गथए । 

बोिय [िैिेशिक रोजगार बोिय] िा [िैिेशिक रोजगार] विभागको िेबसाइटमा जानकारी 
निेने भएकाले कामिारिरू शसधै अशभमुखीकरण केन्रिरूमा आउँिैनन।् ततनीिरू 
भती एजेन्सीिरू िा (अिैध) एजेन्टिरू मार्य त आउँछन;् त्यसैले ततनीिरूको 
कागजातिरू प्रिोधन गने भती एजेन्सीिरू द्िारा उल्लेख गरेको अशभमुखीकरण 
केन्रमा जान्छन।् यसरी नै नेटिकय को कारोबार चल्छ । उनीिरूले स्ितन्त्र रूपमा 
ताशलम केन्र छनोट गनय सक्िैनन ्र उनीिरू आर्ैं ले िास्ता गिैनन ्कक कुन राम्रो 
संस्थान िो। 

िास्तिमा, गुणस्तरको सन्िभयमा वपडिओदट केन्रिरू बीच कुनै उल्लेखनीय शभन्नता गथएन 
ककनभने सबै वपडिओदट केन्रिरूले एउटै पाठ्यक्रम प्रयोग गछयन,् र सबै प्रशिक्षकिरूले िैिेशिक 
रोजगार बोियबाट उस्तै प्रकारको ताशलम प्राप्त गछयन ्(खण्ि २.४.१ मा छलर्ल गररए अनुसार)। 
यसका साथै, वपडिओदट केन्रिरूलाई गुणस्तरको सन्िभयमा आरू्लाई शभन्न बनाउनको लागग थोरै 
प्रोत्सािन छ ककनभने आकांक्षी आप्रिासीिरूले कगथत गुणस्तरको आधारमा नभइ उनीिरूले 
वििेशिक कामका लागग आिेिन दिएको वपआरएले बताएको वपडिओदट केन्रिरू छनौट गछयन।्  

ग्रािकिरूको लागग वपडिओदट केन्रिरू वपआरएमा तनभयर भएकाले वपडिओदट केन्रिरूमा वपआरएले 
ग्रािकिरू पठाइरिने कुरा सुतनष्ट्श्चत गनय अनुग्रिको बिलामा वपडिओदट केन्रिरू वपआरए प्रतत 
िर्ािार रिनुपने एक प्रकारको सम्बन्ध शसजयना गरेको छ । र्लस्िरूप, वपडिओदट केन्रिरूको 
ध्यान कामिारिरूलाई वपआरएिरूको अनैततक अभ्यासिरू औलं्याउन र/िा वपआरएिरूद्िारा 
तनयुष्ट्क्त प्रकक्रयामा िुने सम्भावित जालसाजी र छलबारे कामिारिरूलाई सचेत गराउनु भन्िा 
भती एजेन्सीिरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्नमा बढी केष्ट्न्रत िुन सक्छ। वपडिओदट केन्रिरूले 
उनीिरूलाई ग्रािकिरू पठाउन वपआरएिरूमा तनभयर भएका कारण प्राय उत्पन्न िुने लाभको 
द्िन्द्िले आप्रिासी कामिारिरूलाई दिइने ताशलमको गुणस्तरमा सम्झौता िुने सम्भािना िुन्छ 
भनी वपडिओदट केन्रका एकजना उत्तरिाताले स्िीकार गरे। वपडिओदट १० को प्रबन्धकले भने: 

प्रततस्पधायत्मक व्यिसायमा बाँच्नका लागग अशभमुखीकरण केन्रले कामिार पठाउन 
भती एजेन्सीलाई सम्पकय  गनुयपने समस्या रिेको बताए । अब, यदि अशभमुखीकरण 
केन्रले सम्भावित जालसाजी विरूद्ध चेतािनी दिँिै भती एजेन्सीलाई बिनाम गयो 
भने, भती एजेन्सीले त्यस वििेष अशभमुखीकरण केन्रमा कक्षा शलन पतछ कामिार 
पठाउने छैन। त्यसपतछ अशभमुखीकरण केन्रले बजारमा आरू्लाई दटकाउन 
सक्िैन। 

वपडिओदट केन्रिरूले सामना गन ेवित्तीय अिरोधिरू 
वपडिओदट केन्रिरूलाई िैिेशिक रोजगार विभाग  (नेपाल सरकार २०१९) द्िारा सञ्चालन गनय 
अनुमतत पाउन रू ५,००,००० (अमेररकी िलर ४२१२) जम्मा गनय आिश्यक छ, जुन २०१९ (ibid) 
को रू ३,००,००० (अमेररकी िलर २५२८) बाट धेरै िदृ्गध िो। वपआरएले गनुयपने तनक्षेपको रकम 
बढेको भए पतन वपडिओदट केन्रिरूले प्रत्येक आप्रिासी कामिारलाई िईु दिने ताशलमका लागग 
शलन पाउने रू ७०० (अमेररकी िलर ६) िुल्क सन ्२००३ िेखख नै यथाित रिेको छ (श्रम 
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मन्त्रालय, रोजगार र सामाष्ट्जक सुरक्षा २०१९)। धेरै जसो वपडिओदट केन्रका उत्तरिातािरू (िि 
मध्ये आठ) ले आफ्नो व्यिसायलाई दटकाउन आगथयक रूपमा गाह्रो भएको गुनासो गरे, वििेष 
गरी कोविि -१९ मिामारीको समयमा श्रम-आयात गने िेििरूले लगाएको यात्रा प्रततबन्धका 
कारण आप्रिासी कामिारिरूको सं्या उल्लेखनीय रूपमा घटेको समयमा । काठमािौं उपत्यका 
बादिर सञ्चालनमा रिेको वपडिओदट केन्रका एकजना उत्तरिाताले आफ्ना सिरका केिी वपडिओदट 
केन्रिरूले मिामारीको अिस्थाले बढेको आगथयक अभािका कारण सञ्चालन गनय बन्ि गररसकेका 
छन ्भनी ररपोटय गरेका गथए । काठमािौं उपत्यका बादिरका वपडिओदट केन्रिरूका केिी 
उत्तरिातािरू (सात मध्ये िईु) ले ताशलम पतछका अन्य श्रम आप्रिासन प्रकक्रयािरू जस्तै अष्ट्न्तम 
श्रम स्िीकृतत प्राप्त गने राजधानीमा केन्रीकृत भएका कारण वपआरए िरूले धेरैजसो आप्रिासी 
कामिारिरूलाई काठमािौं उपत्यकामा रिेका वपडिओदट केन्रिरूमा पठाउँछन ्भने । र्लस्िरूप, 
काठमािौं उपत्यका बादिरका वपडिओदट केन्रिरूले उनीिरूको कक्षामा थोरै प्रशिक्षाथीिरू उपष्ट्स्थत 
भएकाले बढ्िो संघषयको सामना गनुयपरेको बताए।  

वपडिओदट के्षत्रमा समस्यािरूको सारांि 
वपडिओदट केन्रका माशलक र प्रबन्धकिरूसँगको अन्तिायतायबाट प्राप्त तथ्याङ्खकको विश्लेषणबाट 
आप्रिासी कामिारिरूको दितका लागग आप्रिासन चक्रका विशभन्न चरणिरूमा कामिारिरूलाई 
उपयोगी जानकारी उपलब्ध गराउने भन्ने उनीिरूको उल्लेखखत उद्िेश्य पूरा गनय वपडिओदट 
प्रभािकारी िुन सकेको छैन भन्ने अनुमान गनय सककन्छ । पदिलो, आिेिन प्रकक्रयाको अन्त्यततर 
वपडिओदट कक्षािरूको समयताशलकाले सम्भावित आप्रिासीिरूलाई सम्भावित गलत सूचना िा 
प्रलोभन िा जालसाजीको बारेमा सचेत गराउने उद्िेश्यलाई पराष्ट्जत गछय, जुन सम्भावित 
आप्रिासी कामिारिरूले श्रम आप्रिासन प्रकक्रया र वििेिमा उपलब्ध रोजगारिरू सम्बन्धी 
जानकारी खोज्न थालेपतछ सुरू िुन सक्छ । िोस्रो, िेिमा १०० भन्िा बढी पूिय प्रस्थान 
अशभमुखीकरण ताशलम केन्रिरूको अष्ट्स्तत्िले प्रिासी कामिारिरूलाई सेिा प्रिािको गुणस्तरमा 
आधाररत एउटा छनोट गने अिसर प्रिान गने अपेक्षा गररए पतन िस पूिय प्रस्थान अशभमुखीकरण 
ताशलमको विश्लेषणले गिाय त्यस्तो भएको िेखखँिैन। अध्ययनको लागग नमूना केन्रिरू, पूिय 
प्रस्थान अशभमुखीकरण ताशलम केन्रिरूले  समान शिक्षण-शसकाइ गततविगधिरू सञ्चालन गछयन ्
र लगभग सबै ग्रािकिरूलाई वपआरए रेर्रलिरूबाट प्राप्त गछयन।् तेस्रो, सरकारले िेि-विशिरट 
विषयिस्तुलाई छुट्याइ पाठ्यक्रमलाई नयाँ पाठ्यक्रमले प्रततस्थापन गरी ताशलमको विषयिस्तुको 
गुणस्तर सुधार गनय केिी प्रयास गरेको भए पतन नमूनामा रिेका कुनै पतन पीिीओटी केन्रले 
कोविि-१९ मिामारीले बढाएको आगथयक समस्यािरू िेखाई त्यसलाई कायायन्ियन गरेको छैन । 
वपडिओदट केन्रिरूले कामिारिरूसँग शलन पाउने िुल्क  नबढाई तततनिरूले गनुयपने तनक्षेपको 
रकम बढाउने नेपाल सरकारको नयाँ तनयमले वपडिओदट केन्रिरूमा आगथयक भार थपेको छ। 
अन्तमा, शभष्ट्जट शभसामा र अिैध मागयिरू (तछमेकी िेििरूको एयरपोटयिरू प्रयोग गरेर) वििेिमा 
काम गनय जाने धेरै जोखखम योग्य आप्रिासीिरूलाई वपडिओदटले समेट्िैन ककनभने ताशलम  
शभसामा यात्रा गने आप्रिासीिरूका लागग मात्र अतनिायय छ। 
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3. ननष्कषष र सुझावहरू 
श्रम मध्यस्थकतायिरूको संदिग्ध व्यिसाय अभ्यासिरू, जस्तै वपआरएिरूलाई शमडियामा प्राय 
ररपोटय गररएको छ र िैिेशिक रोजगार विभागले सोदि कारणले केदि एजेन्सीिरूलाई सजाय गरेको 
छ। यद्यवप, श्रशमक मध्यस्थिरूलाई एकसमान तनकायको रूपमा शलने र ततनीिरूको व्यिसातयक 
अभ्यासिरूमा रिेको शभन्नतालाई बेिास्ता गने प्रिवृत्तले नेपाली कामिारिरूको आप्रिासी 
अनुभिलाई सुधानय मद्ित गिैन। पीआरएिरू बीच ततनीिरूको व्यिसातयक अभ्यासिरूको 
सन्िभयमा शभन्नतािरू छन ्र एउटै एजेन्सीको गततविगधिरू पतन सधैं तनष्ट्श्चत रूपमा 'श्रम 
आप्रिासन' िा 'मानि बेचब्रबखन' अन्तगयत पिैन; तत गततविगधिरू प्रायः आप्रिासन र मानि 
बेचब्रबखनको ब्रबचमा कतै परेका िुन्छन (खिका २०२१क)। 

यस अनुसन्धानबाट प्राप्त तनरकषयिरूले  राज्यका नीतत र तनयमिरूको, राम्रो तनयत भए तापतन, 
प्रततकूल िुन सक्छ र अनपेक्षक्षत पररणामिरू िुन सक्छ, कदिलेकािीीँ वपआरएिरूलाई मानि 
बेचब्रबखन रोक्न कम प्रेरणा प्रिान गनय सक्छ र कदिलेकािीं अव्यक्त रूपमा उनीिरूलाई छायािार 
भनाय अभ्यासिरूको सिारा शलन पतन प्रेररत गनय सक्छ भन्ने िेखाउँछ । वपआरए र वपडिओदट 
केन्रिरूका लगभग सबै उत्तरिातािरूले िालै तजुयमा गररएका राज्य प्रािधानिरूले उनीिरूको 
नार्ामा प्रततकूल असर पारेको र ततनीिरूमध्ये धेरैको अष्ट्स्तत्िमा िंका उत्पन्न भएको बताए। 
नयाँ ल्याइएका तनयमिरू, जस्तै वपआरए ले आफ्नो इजाजत पत्र निीकरणका लागग लगातार िईु 
आगथयक िषय कष्ट्म्तमा १०० जना कामिार पठाउनुपने अतनिाययता र वपआरएको तनक्षेपको रकम 
बढाउनु पने अिस्था, मिामारीले श्रशमकिरूको माग सुस्ताएको समयमा, कामिारिरूको थ्रेसिोल्ि 
सं्या पूरा गनय उगचत लगनिीलता ब्रबना वििेिमा रोजगारिातािरूबाट श्रम माग शलन 
वपआरएलाई प्रोत्सादित गनय सक्छ । नेपालका वपआरएलाई एकै समयमा तनयमिरू पालना गनय र 
वििेिका कम्पनीिरूबाट श्रम मागिरू सुरक्षक्षत गनय र आफ्नो व्यिसायलाई तनरन्तरता दिन गाह्रो 
रिेको छ, वििेष गरी जब गन्तव्य िेििरू र रोजगारिाता कम्पनीिरूको नीतत र अभ्यासिरू, 
जस्तै न्यूनतम रेर्रल पाररश्रशमक र श्रम माग खररि, विचार नगरी आप्रिासन सम्बन्धी नीततिरू 
बनाइन्छ । कामिारिरूको आप्रिासन अनुभिलाई सुधार गने उद्िेश्य बोकेको कुनै पतन नीतत र 
काययक्रमिरूमा स्रोत र गन्तव्य ििैु िेिका सरोकारिालािरूलाई समािेि गनुयपछय। यो पतन 
स्िीकार गनुयपियछ कक श्रम श्रोत िेििरूका वपआरएिरू असमान िष्ट्क्त सम्बन्धको िातािरणमा 
काम गियछ, जिाँ रोजगारिाता कम्पनीिरू र गन्तव्यमा आधाररत वपआरएिरूको  िात मागथ छ 
ककनभने उनीिरूसँग श्रम बदढ भएका िक्षक्षण एशिया क्षते्रका धेरै िेििरूबाट कामिारिरू तनयुष्ट्क्त 
गने स्ितन्त्रता छ। 

वपआरए र वपडिओदट केन्रिरू बीच सेिा प्रिािको गुणस्तर बढाउन प्रततस्पधायलाई प्रोत्सािन गने, 
र सुरक्षक्षत आप्रिासन र मानि बेचब्रबखन सम्बन्धी सचेतना जस्ता अन्य मित्त्िपूणय पक्षिरूलाई 
कम ध्यान दिएर वपआरए को गततविगधिरू मात्र तनयन्त्रण गने उद्िेश्यभएका कानुनी प्रािधानिरू 
प्रायः प्रभाििीन िुन सक्छन ्र यसको सट्टा प्रलोभन, प गलत सूचना िा ठगी मार्य त 
कामिारिरूलाई वििेि पठाउने जस्ता गम्भीर समस्यािरू तनम्त्याउन सक्छन।् 
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कानूनको प्रािधान अनुसार राष्ट्रिय िैतनकिरूमा विज्ञापनिरूको प्रकािन (वप्रन्ट ढाचँामा) 
पीआरएिरूको लागग पिँुचको मु्य माध्यम िो। यद्यवप, यस अध्ययनल ेवप्रन्ट समाचार 
पब्रत्रकािरू प्रायः सम्भावित आप्रिासीिरू जो ठुलो सङ्ख्यामा िगुयम गाउँमा बस्छन ्उनीिरुको 
पिँुचमा निुने कारणले त्यस्ता विज्ञापनिरू कानुनी आिश्यकतािरू पूरा गनय मात्र प्रकाशित 
िुन्छन ्र ततनीिरू सम्भावित ग्रािकिरूलाई रोजगारी र सचेतनासँग-सम्बष्ट्न्धत जानकारीिरू 
प्रसार गनय धेरै ििसम्म प्रभािकारी िँुिैनन ्भनेर िेखाछ । आईसीटी र सामाष्ट्जक सञ्जालको 
प्रयोग अझै प्रारष्ट्म्भक चरणमा छ ककनकक केिी ठूला वपआरए र 'गैर-परम्परागत' वपआरएिरू 
(जसले न्यायोगचत भनाय अभ्यास गियछ) ले सम्भावित ग्रािकिरूसम्म पुग्न समाचार पब्रत्रिरूका 
विज्ञापनिरू बािेक अन्य शमडिया प्रयोग गरेका छन।् 

पयायप्त सं्यामा आकांक्षी आप्रिासी कामिारिरू भनाय गनय र उनीिरूलाई जानकारी प्रिान गनय 
वपआरएिरूको औपचाररक पिँुच र संलग्नता गततविगधिरू धेरै ििसम्म प्रभािकारी नभएकाले, 
यस अध्ययनले सम्भावित आप्रिासी कामिारिरू र वपआरएिरू बीचको सूचना िून्यता मु्यतया 
अनौपचाररक श्रम माध्यस्थकताय (एजेन्टिरू िा िलाल) िरूले पुरा गरेको पत्ता लगाएको छ। जसले 
गाँउमा रिेका मातनसिरूसँगको आफ्नो तनकटता र व्यष्ट्क्तगत सम्बन्धको र्ाइिा उठाएर 
सम्भावित आप्रिासी कामिारिरूलाई वपआरएिरूबाट रोजगार सम्बन्धी जानकारी सञ्चार गनय र 
आप्रिासन प्रकक्रयालाई सिज बनाउँछन।् यद्यवप, राज्यले अनौपचाररक माध्यस्थकतायिरूको 
भूशमकालाई श्रम आप्रिासन प्रकक्रयाको लागग गैर-लाभकारीको रूपमा िेरेको पाइन्छ र ततनीिरूलाई 
औपचाररक रूपमा भनाय क्षेत्रबाट िटाउन प्रततबद्ध िेखखन्छ। एजेन्ट िा िलालिरू तिनुसार राज्य 
द्िारा अिैध मातनन्छ। यद्यवप, यस अध्ययनले वििेिी कामका लागग सम्भावित कामिारिरू 
ल्याउन भती एजेन्सीिरूले अझै पतन व्यापक रूपमा अनौपचाररक श्रम मध्यस्थकतायिरू प्रयोग 
गने गरेको पाएको छ। अनौपचाररक श्रम मध्यस्थकतायिरूले प्रिान गने सेिालाई राज्यले आबैध 
मान्नाल ेकामिारिरूलाई सुरक्षक्षत आप्रिासन सेिा प्रिान गने प्रकक्रयालाई थप जदटल बनाउन 
सक्छ ककनभने एकाततर एजेन्ट र िलालिरूले त्यतत चाँिै श्रम आप्रिासन क्षेत्र छोड्िैनन ्र 
अकोततर उनीिरूको अिैध िैशसयतका कारण श्रम आप्रिासन प्रकक्रयामा उनीिरूको सेिाको लागग 
उत्तरिायी बनाउन सककिैन ।  

अन्तमा, अध्ययनले  सबै वपडिओदट केन्रिरूले आफ्ना ग्रािकिरू पीआरएिरू सँगको सम्बन्ध 
मार्य त प्राप्त गछयन ्भन्ने कुरा पत्ता लगाएको छ। वपडिओदट केन्रिरूलाई उनीिरूको सेिा प्रिािको 
गुणस्तर सुधार गनय थोरै प्रोत्सािन छ ककनभने आप्रिासी कामिारिरूले वपडिओदट केन्रको छनौट 
गुणस्तरको आधारमा गने िेखखिैन। वपडिओदट केन्रिरू बीच गुणस्तरमा थोरै शभन्नता छ 
ककनभने सबै केन्रिरूले िैिेशिक रोजगार बोियबाट समान ताशलम प्राप्त गने प्रशिक्षकिरू मार्य त 
िैिेशिक रोजगार बोियले विकास गरेको एउटै पाठ्यक्रम पढाउन आिश्यक छ। आप्रिासी 
कामिारिरू पतन शसक्नमा रूगच रा्िैनन,् मु्यतया ककनभने कक्षािरू भनाय प्रकक्रयाको अन्त्यमा 
शलइन्छ, जुन समयसम्म उनीिरूले आफ्नो आप्रिासन सम्बन्धी अगधकांि तनणययिरू गररसकेका 
िुन्छन।् श्रम स्िीकृतत प्राप्त गने प्रकक्रयामा वपडिओदट कक्षािरू सामान्य आिश्यकताको रुपमा 
रिेको पाइन्छ। 
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3.1 शसफाररसहरू 
यी तनरकषयिरूको आधारमा, यस अध्ययनले श्रम आप्रिासन प्रकक्रयामा सम्बष्ट्न्धत 
सरोकारिालािरूका लागग तनम्न कायय सैली शसर्ाररस गियछ। 

3.1.1 सरकारका लागग 
− वपआरए र वपडिओदट केन्रिरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गने नीतत र तनयमिरू, जस्तै 

न्यूनतम तनक्षेप र बैंक ग्यारेन्टी, वपआरएिरूद्िारा प्रत्येक िषय वििेि पठाउने कामिारको 
न्यूनतम सं्या र न्यूनतम रेर्रल पाररश्रशमकसँग सम्बष्ट्न्धत प्रािधानिरू सम्बष्ट्न्धत 
सरोकारिालािरूसँगको परामियमा पररमाजयन गररनुपछय। साथै ततनीिरूको सम्भावित 
प्रभाििरूको पूिय अध्ययन पतन िुनु पछय; अन्यथा, ततनीिरूको अनपेक्षक्षत पररणाम िुन सक्छ। 
िैिेशिक रोजगारीमा मातनसिरूलाई जोड्न पीआरएले खेलेको मित्िपूणय भूशमकालाई ध्यानमा 
रा्िै, कोशभि–१९ को मिामारीका कारण ठूलो नोक्सानी बेिोरेको भनाय उद्योगलाई –
पीआरएलाई आगथयक भार थप्ने प्रािधानको कायायन्ियनलाई यो समयमा रोककनुपछय र 
सम्बष्ट्न्धत सरोकारिालािरूसँग परामिय गरेर मात्र पतछ लागु गनुय पछय । 

− नमूना वपआरए र वपडिओदट केन्रिरूका धेरै उत्तरिातािरूले अगधकांि वपआरएिरूले 'फ्री 
शभसा, फ्री दटकट' नीतत लागू नगरको बताएका छन,् जसको मु्य कारण वपआरएको लागग 
आगथयक असक्षमता र लागत-प्रततस्पधी रोजगार  बजारबाट वििेिका रोजगारिातािरूबाट 
कामको माग ल्याउन कदठनाइ िुनु िो। ‘फ्री शभसा, फ्री दटकट’ नीततको व्यििाययता र 
प्रभािलाई िेि–िेिका आधारमा राम्ररी अध्ययन गनुयपछय । नीततको प्रभािकारी कायायन्ियनका 
लागग रोजगारिाता कम्पनी र गन्तव्य िेििरूलाई पतन बोियमा ल्याउनुपछय; उनीिरूले गनय 
सक्ने पदिलो काम भनेको कशमिनको बिलामा रोजगारिाता कम्पनीिरू र उनीिरूका 
अगधकारीिरूबाट श्रम मागिरूको अनागधकृत 'व्यिसाय' रोक्नु िुन सक्छ। 

− तनयुष्ट्क्त प्रकक्रयामा अनौपचाररक श्रम माध्यस्थकतायिरू (जस्तै एजेन्ट िा िलालिरू) को 
बारम्बार प्रयोगले सबै एजेन्टिरूलाई गैरकानूनी भन्ने सरकारको विचार प्रततकुल भएको र 
यथाथयपरक नभएको भनेर िेखाउँछ। एजेन्टिरूलाई व्यिष्ट्स्थत गनय केिी तनयमिरू तजुयमा 
गररनुपछय, जस्तै कामिारिरूको दितलाई प्राथशमकतामा राखेर इजाजतपत्र दिने िा 
उनीिरूमार्य त वििेि गएका कामिारिरूका लागग उनीिरूलाई जिार्िेिी बनाउने प्रािधानिरू 
ल्याउनु पछय।  

− अशभमुखीकरण ताशलम श्रम आप्रिासन प्रकक्रयाको प्रारष्ट्म्भक चरणमा िुनुपियछ ककनभने 
यसलाई अन्तमा राख्नाले आप्रिासीिरूलाई सूगचत तनणययिरू शलन मद्ित गने उद्िेश्यलाई 
पराष्ट्जत गियछ। नक्कली बायोमेदिक िाष्ट्जरी रेकिय राख्न ेर नक्कली प्रमाणपत्र जारी गने 
जस्ता िरुाचारलाई न्यूनीकरण गनय सरकारले अशभमुखीकरण कक्षा सञ्चालनको उगचत 
अनुगमन गनुयपछय।  
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− सरकारले अशभमुखीकरण ताशलमको िुल्कमा पररमाजयन गनुयपछय, जसलाई िैिेशिक रोजगार 
कल्याणकारी कोषबाट आंशिक रूपमा अनुिान दिन सककने गरी कामिारमागथको आगथयक भार 
कम गनय र वपडिओदट केन्रिरूको आगथयक व्यििाययता कायम राख्न सककन्छ।  

3.1.2 एनजीओ र आईएनजीओहरूको लागग 
− राष्ट्रिय एनजीओिरू र आईएनजीओिरू - जस्तै माइती नेपाल, आरबीए, र आइआरआइएसले 

सम्भावित कामिारिरूसँगको पिँुच र संलग्नता गततविगधिरू विस्तार र सुदृढ गनय 
वपआरएलाई सियोग गनय सक्छन। त्यस्ता कक्रयाकलापिरू सुरक्षक्षत आप्रिास, जबरजस्ती श्रम, 
र बेचब्रबखन सम्बन्धी सचेतनामुलक जानकारीको साथ िुनुपछय।  

− एनजीओिरू र आईएनजीओिरूले, सरकार र पीआरएिरूसँग काम गिै, सम्भावित आप्रिासी 
कामिारिरूलाई लक्षक्षत गरेर िैिेशिक रोजगारको प्रकक्रयामा जानु अतघ उनीिरूलाई सुरक्षक्षत 
आप्रिासन सूचनािरू प्रिान गनय सचेतना काययक्रमिरू सञ्चालन गनय सक्छन।् तथावप, 
सुरक्षक्षत आप्रिासन सम्बन्धी त्यस्ता सचेतना काययक्रमिरू परीक्षण नगररएका अनुमानिरूमा 
आधाररत िुनु िँुिैन र यस्ता काययक्रमिरूकोप्रभािकाररताको मूल्याङ्खकन मित्त्िपूणय िुन्छ ।  

− राम्रो काम गने श्रम आप्रिासन प्रणाली तयार गने उद्िेश्य भएका योजना र काययक्रमिरू 
कायायन्ियन गनय एनजीओिरू र आईएनजीओिरूले सरकारलाई नीततगत सियोग गनय र  
िकालत अशभयानिरू चलाउन सक्छ, जसले मानि बेचब्रबखन र जबरजस्ती श्रम तनयन्त्रणमा 
योगिान पुर् याउन सक्छ। 

3.1.3 वपआरएहरूको लागी 
− वपआरएिरूले सम्भावित आप्रिासी कामिारिरूलाई रोजगार सम्झौता र अन्य सुरक्षक्षत 

आप्रिासन सम्बन्धी जानकारी पूणयरूपमा उपलब्ध गराउनुपछय र कदिले कादिँ शमडियामा 
ररपोटय िुने कामिारिरूलाई नक्कली सम्झौतािरू प्रिान गने िा सम्झौता प्रततस्थापन जस्ता 
भनाय उद्योगमा िुने िरुाचारको सामूदिक रूपमा प्रततरोध गनुयपछय।  

− यस अध्ययनले रे्सबूक र ट्विटर जस्ता सामाष्ट्जक सञ्जाल प्लेटर्मयमा वपआरएिरूको 
प्रयोग धेरै ििसम्म प्रभाििीन भएको पत्ता लगाएको छ। वपआरएिरूले सम्भावित 
कामिारिरूको समूिलाई लक्षक्षत गनय आफ्नो रे्सबुक परृठिरू बुस्ट गने र सम्भावित 
कामिारिरूसँग उनीिरूको अनलाइन संलग्नतालाई थप सकक्रय र प्रभािकारी बनाउन छुट्टै 
सामाष्ट्जक सञ्जाल रणनीतत बनाउने जस्ता दृष्ट्रटकोणिरू विचार गनुयपछय। 

− वपआरएिरूले राज्यका तनयम र तनयमािलीिरूको पालना गनुयपछय र कामिारिरूको दितलाई 
प्राथशमकता दिने सेिािरू प्रिान गनुयपछय। 

− आप्रिासी कामिारिरूको कल्याण र ततनीिरूको व्यिसायको दिगोपन सुतनष्ट्श्चत गने िोिोरो 
उद्िेश्यिरू िाशसल गने नीततिरू तजुयमा गनय वपआरएिरूले सरकारसँग काम गनुयपछय।  
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3.1.4 वपडिओटि केन्रहरूको लागग 
− वपडिओदट केन्रिरूले नक्कली बायोमेदिक िाष्ट्जरी रेकियिरू गनय दिने िा गैर-उपष्ट्स्थतिरूलाई 

प्रमाणपत्र जारी गने जस्ता ताशलम सत्रिरूमा िुने खराब व्यििारलाई किा रूपमा तनगरानी र 
तनयन्त्रण गनय आिश्यक छ। 

− केन्रिरूले िेि-विशिरट जानकारी समािेि गने नयाँ सरकारी पाठ्यक्रम लागू गनुयपछय।  

− केन्रिरूले आफ्ना कक्षािरूको िेशलभरीको गुणस्तर बढाउनुपछय र जबरजस्ती श्रम र मानि 
बेचब्रबखनका घटनािरू रोक्न कक्षािरूलाई थप प्रभािकारी बनाउनु पछय।  
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अनुसूची १:  र्तथयांक ननकासी फाराम 

आधारभूर्त जानकारी 

भती एजेन्सीको नाम  

सामग्री/कागजातको िीषयक (विषय/प्रसंग लेख्नुिोस,् यदि कुनै िीषयक छैन भने) 

सामग्रीको प्रकार (कामको विज्ञापन, सूचना, पचाय, पुष्ट्स्तका, ताशलम पुष्ट्स्तका)  

स्रोत (कम्पनी िेबसाइट, रे्सबुक, ट्विटर, भौततक प्रततशलवप)  

प्रकािन शमतत  

URL (उपयुक्त छ भने) 

के यसले मानव बेचबबखन बारे जानकारी टदन्छ? 

अन्य के जानकारी प्रदान गररएको छ? 

सुरक्षक्षत आप्रिासन 

 श्रम िोषण 

यौन िौषण  

आप्रिासन प्रकक्रया तनयुष्ट्क्त िुल्किरू  

तैनाती पश्चात सन्िभयिरू जस्तै गन्तव्यमा बस्ने र काम गने अिस्थािरू (ज्याला, काम गने 
घण्टा)  

नेपालमा श्रशमकको अगधकार, िाष्ट्न्जट र गन्तव्य 

लक्षक्षर्त श्रोर्ता को हो? 

‒ पुरुष आप्रिासी कामिार  

‒ मदिला आप्रिासी कामिार 

कैक्रफयर्तहरू 
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अनुसूची २: मौखखक सहमनर्त फाराम  

नमस्ते, मेरो नाम _________________ िो, म काठमाण्िौमा रिेको सेन्टर र्र ि इसटिी 
अर् लेबर एण्ि मोब्रबशलटी मा अनुसन्धानकताय िँु। िैिेशिक रोजगारीका लागग नेपालमा श्रम भनाय 
प्रकक्रया र प्रस्थान गनुय अतघ सम्भावित आप्रिासीिरूलाई प्रिान गररएको पूिय प्रस्थान जानकारी 
बुझ्नको लागग विनरक, आइडिएस र सोसल साइन्स ििा:, काठमािौंको सेस्लाम को सिकाययमा 
‘िैिेशिक रोजगारीका लागग कामिार भती गने एजेन्सीिरूको सम्भावित आप्रिासीिरूसँगको पिँुच 
र संलग्नताको मूल्याङ्खकन’ विषयमा अध्ययन भइरिेको छ। 

म तपाईंलाई िाम्रा लागग केिी प्रश्निरूको जिार् दिएर यस अनुसन्धानको दिस्सा बन्न अनुरोध 
गनय चािन्छु। तपाईंले उपलब्ध गराउने कुनै पतन जानकारी शसधै तपाईंसँग पुनः जोडिने छैन। 
अन्तिायतायसम्बन्धी तथ्यांक  अन्तिायतायकताय, अनुिािक र मु्य अनुसन्धानकतायिरूका लागग मात्र 
पिँुचयोग्य िुने छ। यो जानकारी यस अध्ययनमा संलग्न अनुसन्धानकतायिरूद्िारा पिँुच गनय 
सककने पासििय-सुरक्षक्षत तनजी र्ाइलमा साझा Google drive मार्य त भण्िार गररने छ। यो 
तथ्यांक अनुसन्धान उद्िेश्यका लागग प्रयोग गररने छ। 

तपाईंलाई यस अध्ययनमा सिभागी भएर कुनै प्रत्यक्ष सम्भाव्य लाभ िँुिैन। यो अनुसन्धानले 
नेपालबाट मानि बेचब्रबखन सम्बन्धी नीततिरूको मूल्याङ्खकन गनय र जानकारी दिनका साथै 
नेपालका आप्रिासी कामिारिरूको अनुभिमा सुधार ल्याउन जानकारी प्राप्त गनय मद्ित गनेछ 
भन्ने आिा गररएको छ।  

िाम्रो अन्तिायताय पूरा िुन लगभग एक घण्टा लाग्ने छ। िामी तपाईंलाई आरामिायक र श्रव्य 
गोपनीयता कायम राख्ने खालको स्थान रोज्न प्रोत्सादित गछौँ। यस अनुसन्धानमा सिभागी 
िुनु/निुनु पूणय रूपमा स्िैष्ट्च्छक िो र तपाईं आफ्नो सिमतत कर्ताय शलन चािनुिुन्छ भने मलाई 
जानकारी गराएर कुनै पतन समयमा त्यसो गनय सक्नुिुन्छ। के म यो अन्तिायतायको प्रकक्रया 
अगाडि बढाउन तपाईंको सिमतत पाउन सक्छु? म यो अन्तिायताय रेकिय गनय सक्छु?  

िो                                      िोइन 
यस अध्ययनमा सिभागी िुनुभएकोमा धन्यिाि, िामी तपाईंको प्रततकक्रया र समयको मान 
रा्छौँ। तपाईंसँग कुनै पतन समयमा अनुसन्धानबारे कुनै पतन प्रश्न िा गचन्ता भएमा, कृपया 
सेन्टर र्र दि स्टिी अर् लबेर एण्ि मोब्रबशलटी लाई +९७७-१-४५७२८०७ (कायायलय समय, ब्रबिान 
१० बजेिेखख साझँ ५ बजेसम्म) र्ोन गनय सक्नुिुन्छ।  

तपाईंलाई रे्रर पतन धन्यिाि। 



 

  87 
 

 

 

अनुसूची ३: पीआरएहरूको अन्र्तवाषर्ताषको लागग 
चेकशलस्ि 

सामान्य पररचय 
− के तपाईं िामीलाई तपाईंको एजेन्सीको बारेमा छोटकरीमा बताउन सक्नुिुन्छ (जाँच: कदिले र 

कसरी स्थापना भयो; कामिारिरू भनाय गररने रोजगारीका क्षेत्रिरू र गन्तव्य िेििरू; िावषयक 
रूपमा खदटने मातनसिरूको सं्या)?  

− के तपाईंको आगधकाररक िेबसाइट िा अन्य सामाष्ट्जक संजालका प्लेटर्मयिरू छन?् कृपया 
ततनीिरूको बारेमा वििरण दिन सक्नुिुन्छ? तपाईं ततनीिरूमार्य त कस्तो प्रकारको जानकारी 
प्रिान गनुयिुन्छ? ततनीिरू कुन कुन बेला अद्िािगधक िुन्छन?्  

पूवष प्रस्थान पहँुच 

विज्ञापन 

− गन्तव्य िेि (शसओडि) बाट श्रम मागको अनुरोध सुरक्षक्षत गिाय र िैिेशिक रोजगार 
विभागबाट पूिय-स्िीकृतत प्राप्त गिाय, तपाईंले राष्ट्रिय िैतनकमा माग वििरणिरू विज्ञापन गनय 
आिश्यक छ। त्यस्ता विज्ञापनिरूमा तपाईं कस्तो प्रकारको जानकारी राख्नुिुन्छ? 

(नोि: िैिेशिक रोजगार तनयम (२००८) को तनयम १४ द्िारा अतनिायय रूपमा 
विज्ञापनमा समािेि गनुय पने केिी काम सम्बन्धी वििरणिरूमा कामको वििरण, 
आिश्यक न्यूनतम योग्यता, आिास सम्बन्धी प्रािधान र कामिारलाई उपलब्ध गराइने 
खाना सुविधा, माशसक पाररश्रशमक, कामिारको बीमा र मेडिकल सुविधा सम्बन्धी 
व्यिस्था, कामिारले व्यिोनुयपने ििाई दटकट खचय सम्बन्धी व्यिस्था, सेिा िुल्क र 
प्रिद्यधन खचय सदितको कुल खचय कामिारले ििन गने।) 

− िैिेशिक रोजगारीको नाममा िुन सक्ने मानि बेचब्रबखन विरूद्धको कुनै सािधानीका उपाय 
िा चेतािनी संकेतिरू, विज्ञापनमा समािेि छन ्(उिािरणका लागग प्रिान गररएको 
जानकारीको आगधकाररता जाँच्ने िा प्रलोभन, उत्पे्ररणा, गलत सूचना, जालसाजी, र िोषण 
गने उद्िेश्य पदिचान गने)?  

− आप्रिासन सम्बन्धी सेिािरू प्राप्त गनय तपाईंको एजेन्सीमा आउने सम्भावित आप्रिासीिरूको 
लगभग कतत प्रततितले विज्ञापन पढेको िाबी गछयन?्  

कामिारिरूको स्रोत 

− कामिार भती गने प्रकक्रयालाई छोटकरीमा व्या्या गनय सक्नुिुन्छ?  
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− तपाईं कसरी कामिारिरूको स्रोत जुटाउनुिुन्छ? प्रकक्रयामा कस्ता कतायिरू संलग्न छन?् 
(जाँच: एजेन्सीिरूले कसरी संलग्न पक्षिरूसंग ततनीिरूको भूशमका र भुक्तानीको सन्िभयमा 
शमलेमतो गछयन;् कतायिरूसंग सम्भावित कामिारिरूको अनौ/औपचाररक सम्बन्ध) 

− अनौपचाररक मध्यस्थकतायिरू (िलाल/एजेन्ट) संग काम गने तपाईको तौर-तरीका के िो? 
कामिारिरूलाई सोसय गनय मध्यस्थकताय कसरी प्रयोग गनुयिुन्छ? 

− के मध्यस्थकतायको गततविगध अनुगमन गनय आिश्यक छ? ककन? यो कसरी गनय सककन्छ?  

कामिारिरूको सोशसयङ - अनलाइन शमडियाको प्रयोग 

− के तपाईं  कामिारिरुलाई सोसय गनय कुनै अनलाइन शमडिया प्रयोग गनुयिुन्छ? यदि त्यसो िो 
भने, तपाईंले यस उद्िेश्यका लागग प्रयोग गनुयिुने अनलाइन प्लेटर्मयिरू (जस्तै रे्सबुक, 
ट्विटर, व्िाट्सएप) के िुन?् र्ोनबाट पतन कामिार तनयुष्ट्क्त गनुयिुन्छ ? तपाईले यसरी 
सामान्यतया कतत जना कामिारिरू तनयुष्ट्क्त गनुयिुन्छ? 

− के तपाईं सामाष्ट्जक संजाल प्लेटर्मयिरूमा विज्ञापन पोस्ट गनुयिुन्छ? यदि िो भने, के तपाईं 
ती विज्ञापनिरूको सामग्री िणयन गनुयिुन्छ? मानि बेचब्रबखन र जबरजस्ती श्रम सम्बन्धी 
कुनै जानकारी प्रिान गररएको छ?  

− सम्भावित आप्रिासीिरूसँग अनुबन्ध िँुिा तपाईंको एजेन्सीको अनलाइन संलग्नताको क्रममा 
तपाईं कस्तो प्रकारको सुरक्षक्षत प्रिास जानकारी प्रिान गनुयिुन्छ?  

सूचना प्रिािको अन्य माध्यम 

− सम्भावित आप्रिासीिरूसँग संलग्न िुन वप्रन्ट विज्ञापनिरू र अनलाइन सामाष्ट्जक सञ्जालिरू 
बािेक तपाईं कुन प्रकारका सामग्रीिरू प्रयोग गनुयिुन्छ (उिािरणका लागग, िोसरिरू र अन्य 
प्रकािनिरू)? के तपाईं त्यस्ता सञ्चार सामग्रीको जानकारी अन्तरिस्तु िणयन गनय 
सक्नुिुन्छ? के तपाईंसँग मानि बेचब्रबखनको मुद्िामा सम्भावित आप्रिासीिरू बीच 
जागरूकता ल्याउन लक्षक्षत कुनै प्रकािनिरू छन?् 

सचेतना अशभयान तथा ताशलम 

− के तपाईको संस्थाले एक्लै िा अन्य एजेन्सीिरूसँग संयुक्त सिकाययमा, कामका लागग 
आप्रिासन गिाय सचेत तनणयय शलन, आगधकाररकताको लागग दिइएको जानकारी जाचँ गने, 
उनीिरूलाई बेचब्रबखनतर्य  लैजान सक्ने संकेतिरू समयमै पदिचान गने कुरामा पशियक्षण दिन 
इच्छुक आप्रिासीिरूलाई लक्षक्षत गरी कुनै सचेतना अशभयान, ताशलम सत्र, सेशमनार िा अन्य 
कुनै काययक्रमिरू सञ्चालन गरेको छ?  

− यस्ता काययक्रमिरू कदिल्यै आयोजना भएको भए त्यस्ता काययक्रमिरूको एजेन्िा र 
विषयिस्तुबारे विस्ततृ रूपमा उल्लेख गनुयिुन्छ ? के तपाईंले, कुनै पतन तररकाले, ताशलम 
पतछको प्रभािकाररता अध्ययन गने प्रयास गनुयभएको छ? 
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ननष्पक्ष/नैनर्तक भनाय टदशाननदेशहरूको पालना 

− कामिारिरूले काम, कामको अिस्था, तलब र सुविधा, घरमा कामिारको अगधकार, िाष्ट्न्जट र 
गन्तव्य जस्ता कुरािरूको सिी जानकारी प्राप्त गने कुरा कसरी सुतनष्ट्श्चत गनुयिुन्छ? तपाईं 
कुनै प्रमाण/उिािरण उपलब्ध गराउन सक्नुिुन्छ? 

− सामान्यतया, तपाईंको एजेन्सीले कामिारिरू उनीिरूको यात्राको समयमा सुरक्षक्षत छन ्र 
गन्तव्य िेिमा काययस्थलमा उत्पीिन िा कुनै पतन प्रकारको जबरजस्ती िा अपमानजनक िा 
अमानिीय व्यििारबाट मुक्त छन ्िा मान र सम्मानको साथ व्यििार गररन्छ भन्ने कुराको 
कसरी सुतनष्ट्श्चत गछय? 

− नेपाल सरकारको तनिेशिका र द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको विषयिस्तु बािेक, के तपाईं 
तनयुष्ट्क्त प्रकक्रयामा अन्य कुनै नीतत/तनिेिन िा आचारसंदिताको पालना गनुयिुन्छ? यदि िो 
भने, के िो? यसका प्रमुख शसद्धान्तिरू के िुन?्  

मानि बेचबबखन बुझाइ 

− के तपाईंले ‘ मानि बेचब्रबखन’ बारे सुन्नुभएको छ? यदि िो भने, तपाईंले यसको बारेमा के 
सुन्नु भएको छ? के तपाइलाई नेपाली आप्रिासी कामिार बेचब्रबखनको जोखखममा छन ्भन्ने 
लाग्छ ? ककन/कुन चरणमा ? 

ननयुक्तर्त समस्या र समाधान 

− तपाईको अनुभिमा नेपालमा कामिार तनयुष्ट्क्तका प्रमुख समस्यािरू के के छन ्?  

− तपाईंलाई यी समस्यािरूको समाधान के िो जस्तो लाग्छ? (जाँच: कामिारका मुद्िािरू, 
जस्तै भनाय लागत, करार, काम/तलबमा भ्रामक जानकारी।)  

− के तपाईंलाई तपाईंको ग्रािकिरू / आप्रिासी कामिारिरूसँग कुनै समस्या छ? ततनीिरू के-के 
िुन?् 

− नेपालमा भनाय उद्योगको भविरय कस्तो िेख्नुिुन्छ ? तपाईको भािी योजनािरू के छन ्? 
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अनुसूची ४: वपडिओटि केन्रहरूका लागग अन्र्तवाषर्ताषको 
चेकशलस्ि 

सामान्य पररचय 

− के तपाईं िामीलाई तपाईंको संगठन को बारे मा छोटकरीमा बताउन सक्नुिुन्छ? (जाँच: 
कदिले र कसरी स्थापना भयो; गन्तव्य िेििरू जसका लागग कामिारिरूलाई ताशलम दिइन्छ; 
िावषयक रूपमा सेिा गने मातनसिरूको सं्या।) 

− के तपाईंसँग आगधकाररक िेबसाइट िा अन्य सामाष्ट्जक शमडिया प्लेटर्मयिरू छन?् कृपया 
ततनीिरूको बारेमा वििरण दिन सक्नुिुन्छ? तपाईं ततनीिरूमार्य त कस्तो प्रकारको जानकारी 
प्रिान गनुयिुन्छ? ततनीिरू कुन कुन बेला अद्िािगधक िुन्छन?्  

आप्रवासी कामदारहरूसँग सम्पकष  स्थापना गने 

− तपाईं कामिारिरूसँग कसरी जोडिनुिुन्छ? ततनीिरू तपाईंको संस्थामा कसरी आइपुग्छन?् 

− आप्रिासी कामिारिरूसम्म पुग्न के-कस्ता विगधिरू प्रयोग गनुयिुन्छ? के तपाईं यस प्रकक्रयामा 
कुनै मध्यस्थकतायिरू प्रयोग गनुयिुन्छ? उनीिरूलाई कसरी भुक्तानी गररन्छ? 

वपडिओटिकक्षाहरू व्यवस्थापन गने 

− आप्रिासी कामिारिरूलाई वपडिओदट उपलब्ध गराउनमा के समस्यािरू छन?् (जाँच: 
कामिारिरूको उपष्ट्स्थतत, लागत, कक्षाको वितरण।) 

− तपाईं वपडिओटि को पाठ्यक्रम कसरी रे्ला पानुयिुन्छ? के ततनीिरू गन्तव्य िेि अनुसार 
डिजाइन गररएको िुन्छन? ततनीिरूको िष्ट्क्त र कमजोरीिरू के िुन?् के यसमा कुनै 
पररमाजयन आिश्यक छ? 

− के ितयमान पाठ्यक्रमले मानि बेचब्रबखनको बारेमा जानकारी दिन्छ? त्यिाँ कस्तो प्रकारको 
जानकारी छ? 

− आप्रिासन प्रकक्रयाको क्रममा कामिारिरूलाई बेचब्रबखन िुनबाट रोक्नको लागग तपाईलाई 
कस्तो प्रकारको जानकारी प्रिान गनय आिश्यक छ जस्तो लाग्छ? के तपाईं यस सन्िभयमा 
वपडिओदट सियोगी िुनेछ जस्तो लाग्छ? अरू के गनय आिश्यक छ? 

− तपाईका प्रशिक्षकिरूले कस्तो प्रकारको ताशलम दिनुिुन्छ? 

के तपाईंलाई यस सन्दभषमा वपडिओटि सहयोगी हुनेछ जस्र्तो लाग्छ? 

− के तपाईंले आप्रिासी कामिारिरूलाई (वपडिओटो बािेक) अनलाइन/अर्लाइन कुनै अन्य 
आप्रिासनन/बेचब्रबखन सम्बन्धी जानकारी प्रिान गनुयिुन्छ? तपाईं यो कसरी गनुयिुन्छ? कस्तो 
प्रकारको जानकारी उपलब्ध गराइन्छ? 
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चुनौर्तीहरू 

− वपडिओदट केन्रिरू सञ्चालन गिाय तपाईलाई के कस्ता चुनौतीिरू/समस्यािरू छन?्  

− नेपालमा श्रम आप्रिासन क्षेत्रमा के कस्ता चुनौती/समस्यािरू िेख्नुिुन्छ ?  

− ततनीिरूको समाधान के िो? 



 

  92 
 

 

 

सन्दभष सूची 
Abrar et al. (2017) Emic Perspectives on Brokering International Migration for Construction from 

Bangladesh to Qatar, Working Paper 49, Brighton: University of Sussex (accessed 28 February 2022) 

Acharya, U. (2021) Media Landscapes: Nepal – Print, Maastricht: European Journalism Centre 

Acharya, U. (2020) Nepal Twitter Users Survey 2019: Summary of the Findings, Kathmandu: Centre for 

Media Research-Nepal (accessed 28 February 2022) 

Acharya, R. (2017) ‘Impact of Remittance on Economic Development of Nepal’, PYC Nepal Journal of 

Management 10.1: 19–30 

AFEW International (2020) Interview with Bakhodur Khaitov, Nakukor NGO (accessed 22 October 

2021)  

American Civil Liberties Union (n.d.) Trapped in the Home: Global Trafficking and Exploitation of 

Migrant Domestic Workers (accessed 8 November 2021)  

Amnesty International (2017) Turning People into Profits: Abusive Recruitment, Trafficking and 

Forced Labour of Nepali Migrant Workers, London: Amnesty International (accessed 28 February 2022) 

Amnesty International (2011) False Promises: Exploitation and Forced Labour of Nepalese Migrant 

Workers, Kathmandu: Amnesty International (accessed 18 October 2021)   

Andrees, B.; Nasri, A. and Swiniarsk, P. (2015) Regulating Labour Recruitment to Prevent Human 

Trafficking and to Foster Fair Migration: Models, Challenges and Opportunities, Geneva: International 

Labour Organization  

Asia Foundation (2016) Asia Foundation and Partners Launch ‘Shuvayatra,’ the Safe Migration App, 

18 May (accessed 28 February 2022) 

Asis, M.M.B. and Mendoza, D.R. (2012) Strengthening Pre-Departure Orientation Programmes in 

Indonesia, Nepal and the Philippines, Bangkok and Washington DC: International Organization for 

Migration and Migration Policy Institute 

Autor, D.H. (2009) ‘Introduction to Studies of Labour Market Intermediation’, in D.H. Autor (ed.), Studies of 

Labour Market Intermediation, Chicago IL: University of Chicago Press 

Baumann, G. and Dharel, M. (2014) Modern Slavery in Nepal: Understanding the Problem and 

Existing Responses, Perth: Walk Free Foundation (accessed 28 February 2022) 

Beech, S. (2021) ‘Contract Substitution: A Means of Enslaving the Most Vulnerable’, Dressember blog 

(accessed 30 September 2021)  

Choi-Fitzpatrick, A. (2017) What Slaveholders Think, New York NY: Columbia University Press 

Choi-Fitzpatrick, A. (2016) ‘The Good, the Bad, the Ugly: Human Rights Violators in Comparative 

Perspective’, Journal of Human Trafficking 2.1: 1–14 

DoFE (2021a) Countrywise Labour Approval for FY 2077/78 (2020-07-16 to 2021-07-15), Department of 

Foreign Employment, Nepal 

DoFE (2021b) Details of the Branches of Manpower Companies According to the Database of 

Department of Foreign Employment, Department of Foreign Employment, Nepal (accessed 3 January 

2022)  

DoFE (2020a) Final Labour Approval Record for FY 2076/77 (2019-07-17 to 2020-06-15), Department 

of Foreign Employment, Nepal (accessed 3 August 2021)  

DoFE (2020b) Report on Final Approved List New RA Wise from 2019-07-17 to 2020-06-15 (F/Y 2076-

077), Department of Foreign Employment, Nepal (accessed 3 January 2021)  

DoFE (2019) Report on Final Approved List New RA Wise from 2018-07-17 to 2019-07-16, Department 

of Foreign Employment, Nepal (accessed 3 January 2022) 

DoFE (n.d.) Recruitment Agency, Department of Foreign Employment, Nepal (accessed 13 January 

2022)  

Dharel, M. (2015) Recruitment to Foreign Employment: Confusions, Complications and Opportunities, 

study report commissioned by Solidarity Centre and Swatantra Abhiyan Nepal 

http://www.migratingoutofpoverty.org/files/file.php?name=wp49-abrar-et-al--emic-perspectives-on-brokering-international-migration.pdf&site=354
http://www.migratingoutofpoverty.org/files/file.php?name=wp49-abrar-et-al--emic-perspectives-on-brokering-international-migration.pdf&site=354
https://www.researchgate.net/publication/344387792_Nepal_Twitter_Users_Survey_2019_Summary_of_the_Findings
http://www.iom.tj/index.php/en/newsletters/369-interview-with-bakhodur-khaitov-nakukor-ngo
https://www.aclu.org/other/trapped-home-global-trafficking-and-exploitation-migrant-domestic-workers
https://www.aclu.org/other/trapped-home-global-trafficking-and-exploitation-migrant-domestic-workers
https://www.amnesty.org/en/documents/asa31/6206/2017/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa31/6206/2017/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/ASA31/007/2011/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/ASA31/007/2011/en/
https://asiafoundation.org/2016/05/18/asia-foundation-partners-launch-shuvayatra-safe-migration-app/
https://respect.international/modern-slavery-in-nepal-understanding-the-problem-and-existing-responses/
https://respect.international/modern-slavery-in-nepal-understanding-the-problem-and-existing-responses/
https://www.dressember.org/blog/contractsubstitution
https://dofe.gov.np/RA-Branch-Offices.aspx
https://dofe.gov.np/RA-Branch-Offices.aspx
https://dofe.gov.np/labourApproval.aspx
https://dofe.gov.np/labourApproval.aspx
https://dofe.gov.np/labourApproval.aspx
https://www.dofe.gov.np/yearly.aspx
https://dofe.gov.np/Recruting-Agences.aspx


 

  93 
 

 

 

Dhungana, S. (2020) ‘12 Trafficking Victims, Including Three Minors, Rescued in Past Three Months’, 

The Kathmandu Post, 24 June (accessed 28 February 2022) 

Embassy of Nepal, Qatar (2021) Basic Salary with Effect from 22 March 2021 (accessed 30 September 

2021) 

Endo, I. and Afram, G.G. (2011) The Qatar-Nepal Remittance Corridor: Enhancing the Impact and 

Integrity of Remittance Flows by Reducing Inefficiencies in the Migration Process, Washington DC: 

World Bank 

EPAN (2021) Welcome to EPAN, Ethics Practitioners Association of Nepal (accessed 3 January 2022)  

Five Corridors Project and FairSquare (2021) Nepal to Kuwait and Qatar: Fair Recruitment in Review, 

London: FairSquare (accessed 28 February 2022) 

Foreign Employment Board (2020) Details of Orientation Training Centres (accessed 3 August 2021) 

Ghimire, R. (2021) ‘Visit Visa Misuse Amounting to Human Trafficking Leaves Nepal Officials in a 

Fix’, Onlinekhabar, 27 January (accessed 30 September 2021) 

GoN (2019) Some Nepal Laws Amendments Act, 2075 (2019), Kathmandu: Government of Nepal 

GoN (2008) Foreign Employment Rules (2008), Kathmandu: Government of Nepal (accessed  

28 February 2022) 

GoN (2007) Foreign Employment Act (2007), Kathmandu: Government of Nepal (accessed 28 February 

2022) 

Hakizimana, J. (2017) ‘International Labour Migration: Concepts, Definitions and Statistical Sources’, 

Workshop on Labour Migration Statistics, 28–29 November 2017, Colombo, Sri Lanka 

Hamal, S. (2019) CID Magazine 2076: Annual Publication, Kathmandu: Crime Investigation Department 

Human Rights Watch (2006) Building Towers, Cheating Workers: Exploitation of Migrant 

Construction Workers in the United Arab Emirates, New York NY: Human Rights Watch (accessed 

28 February 2022) 

ILO (2021a) A Comprehensive Analysis of Policies and Frameworks Governing Foreign 

Employment for Nepali Women Migrant Workers and Migrant Domestic Workers, Kathmandu: 

International Labour Organization 

ILO (2021b) ‘Qatar’s New Minimum Wage Enters into Force’, International Labour Organization News, 

19 March (accessed 30 September 2021) 

ILO (2021c) Rapid Assessment of the Impact of COVID-19 on Private Recruitment Agencies in 

Nepal, Geneva: International Labour Organization (accessed 28 February 2022) 

ILO (2016) Promoting Informed Policy Dialogue on Migration, Remittance and Development in 

Nepal, Kathmandu: International Labour Organization (accessed 28 February 2022) 

ILO (1930) ILO Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), Geneva: International Labour Organization 

(accessed 10 March 2021)  

ILO (n.d.) Integrated Programme on Fair Recruitment (FAIR): Terms of References for an EXCOL 

Contract, International Labour Organization (accessed 30 September 2021)  

Indo-Asian News Service (2015) ‘Two Air India Staff, Seven Nepalese Held for Human Trafficking’, 

India.com, 23 July (accessed 13 September 2021) 

IOM (2019) Migration in Nepal: A Country Profile 2019, Kathmandu: International Organization for 

Migration 

ITUC CSI IGB, Anti-slavery International and CCME (2011) The Role of the Internet in Trafficking for 

Labour Exploitation (accessed 30 September 2021) 

Jensen, C.; Pocock, N. and Oosterhoff, P. (2020) Human Trafficking in South Asia: Assessing the 

Effectiveness of Interventions, London: Foreign, Commonwealth & Development Office 

Karki, H. (2019) ‘Manpower Agent Khaarej, Baideshik Rojgaari ko Maam ma Rakam Uthaye 7 Barsha 

Kaid’, Kantipur, 10 June (accessed 17 September 2021) 

Kern, A. and Müller-Böker, U. (2015) ‘The Middle Space of Migration: A Case Study on Brokerage and 

Recruitment Agencies in Nepal’, Geoforum 65: 158–69 

Khadka, U. (2021a) ‘A Few Good Agents’, Nepali Times, 10 January (accessed 22 September 2021)  

https://kathmandupost.com/national/2020/06/24/12-trafficking-victims-including-three-minors-rescued-in-past-three-months
https://qa.nepalembassy.gov.np/wp-content/uploads/2021/08/Minimum-Salary-Details-for-Nepali-Workers-New-2.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2330
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2330
http://www.epanepal.org/
https://fivecorridorsproject.org/uploads/C2_3_Nepal_Kuwait_Qatar-report.pdf
https://www.feb.gov.np/extra_upload/5c1846495ded4_orientationIns.pdf
https://english.onlinekhabar.com/visit-visa-misuse-amounting-to-human-trafficking-leaves-nepal-officials-in-a-fix.html
https://english.onlinekhabar.com/visit-visa-misuse-amounting-to-human-trafficking-leaves-nepal-officials-in-a-fix.html
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/95077/111803/F2006184373/NPL95077%20Eng.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=78258
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/uae1106webwcover.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/uae1106webwcover.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-kathmandu/documents/publication/wcms_792243.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-kathmandu/documents/publication/wcms_792243.pdf
https://www.ilo.org/beirut/projects/qatar-office/WCMS_775981/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-kathmandu/documents/publication/wcms_800103.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-kathmandu/documents/publication/wcms_800103.pdf
http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-kathmandu/documents/publication/wcms_541231.pdf
http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-kathmandu/documents/publication/wcms_541231.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/documents/genericdocument/wcms_346435.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-kathmandu/documents/genericdocument/wcms_771079.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-kathmandu/documents/genericdocument/wcms_771079.pdf
https://www.india.com/news/india/two-air-india-staff-seven-nepalese-held-for-human-trafficking-472564/
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mp_nepal_2019.pdf
https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2018/07/FINE-Tune-project-internet_and_labour_trafficking.pdf
https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2018/07/FINE-Tune-project-internet_and_labour_trafficking.pdf
https://ekantipur.com/business/2019/06/10/156013472045613410.html
https://ekantipur.com/business/2019/06/10/156013472045613410.html
https://www.nepalitimes.com/opinion/a-few-good-agents/


 

  94 
 

 

 

Khadka, U. (2021b) ‘Why are Labour Officials Transferred Frequently?’, Nepali Times, 19 April 

(accessed 22 September 2021) 

Kharel, A. (2016) ‘Female Labor Migration and the Restructuring of Migration Discourse: A Study of Female 

Workers from Chitwan, Nepal’, PhD dissertation, Kansas State University 

Kiss, L. et al. (2019) The Trafficking of Girls and Young Women: Evidence for Prevention and 

Assistance, London: Plan International (accessed 28 February 2022) 

Latonero, M. (2011) ‘Human Trafficking Online: The Role of Social Networking Sites and Online 

Classifieds’, SSRN Electronic Journal 

Mak, J.; Kiss, L. and Zimmerman, C. (2019) Pathways to Prevent Labour Exploitation in Nepal: Do 

Pre-migration Interventions Work?, London: London School of Hygiene and Tropical Medicine 

(accessed 28 February 2022) 

Mak, J.; Abramsky, T.; Sijapati, B.; Kiss, L. and Zimmerman, C. (2017) ‘What Is the Prevalence of and 

Associations with Forced Labour Experiences among Male Migrants from Dolakha, Nepal? 

Findings from a Cross-Sectional Study of Returnee Migrants’, BMJ Open 7.8 (accessed 28 February 

2022)  

Mandal, C.K. (2021a) ‘For Israeli Job, a Nepali Worker Needs to Invest Around Rs165,700’, The 

Kathmandu Post, 31 July (accessed 30 September 2021) 

Mandal, C.K. (2021b) ‘Migrant Workers with Conflicting Biometric Details to Be Barred from Flying 

Abroad’, The Kathmandu Post, 3 April (accessed 13 September 2021)  

Mandal, C.K. (2021c) ‘Pre-departure Orientation Training Providers Found Not Even Conducting 

Training for Migrant Workers’, The Kathmandu Post, 28 March (accessed 5 September 2021)  

Mandal, C.K. (2020a) ‘Authorities Worried about Migrant Workers Going Abroad on Visit Visa’, The 

Kathmandu Post, 4 December (accessed 25 September 2021) 

Mandal, C.K. (2020b) ‘Nepalis Continued to Be Duped to Work Abroad on Visit Visas’, The Kathmandu 

Post, 31 December (accessed 25 September 2021) 

McQue, K. (2020) ‘How Nepal’s Migration Ban Traps Female “Modern Day Slaves in the Gulf” ’, The 

Guardian, 14 February (accessed 28 February 2022) 

Ministry of Labour and Employment (2020) Labour Migration for Employment: A Status Report for 

Nepal: 2015/16 – 2016/17, Kathmandu: Ministry of Labour and Employment (accessed 20 December 

2021)  

Ministry of Labour and Employment (2016) Labour Migration for Employment: A Status Report for Nepal 

2014/15, Kathmandu: Ministry Labour and Employment 

Ministry of Labour, Employment and Social Security (2020) Nepal Labour Migration Report 2020, 

Kathmandu: Ministry of Labour, Employment and Social Security (accessed 28 February 2022) 

Ministry of Labour, Employment and Social Security (2019) Procedure for Running Pre-Departure 

Orientation Training 2019, Kathmandu: Ministry of Labour, Employment and Social Security (accessed 

28 February 2022) 

Ministry of Labour, Employment and Social Security and Foreign Employment Board (2020) 

Purwaprasthan Abhimukhikaran Talim Pathyakram [Pre-Departure Orientation Training Curriculum], 

Kathmandu: Ministry of Labour Employment and Social Security (accessed 2 January 2022) 

National Human Rights Commission (2019) Manav Bechbikhan Sambandhi Rastriya Prativedan [National 

Report on Trafficking in Persons], Kathmandu: National Human Rights Commission 

National Human Rights Commission (2018) Trafficking in Persons in Nepal National Report, Lalitpur: 

National Human Rights Commission 

National Planning Commission and United Nations Development Programme (2020) Nepal Human 

Development Report 2020, Kathmandu: Government of Nepal 

Nayapatrika (2019) ‘Newroad baata 38 lakh sahit samatiye dui karobari’, 29 November (accessed  

17 January 2022) 

Nepal Telecommunications Authority (2021) MIS Report (17 August 2021–16 September 2021), 

Kathmandu: Nepal Telecommunications Authority (accessed 28 February 2022) 

https://www.nepalitimes.com/latest/why-are-labour-officials-transferred-frequently/
https://plan-uk.org/file/trafficking-of-girls-and-young-women/download?token=gXqs11ip
https://plan-uk.org/file/trafficking-of-girls-and-young-women/download?token=gXqs11ip
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
https://bmjopen.bmj.com/content/7/8/e015835.abstract
https://bmjopen.bmj.com/content/7/8/e015835.abstract
https://bmjopen.bmj.com/content/7/8/e015835.abstract
https://tkpo.st/2WthUlB
https://kathmandupost.com/national/2021/04/03/migrant-workers-with-conflicting-biometric-details-to-be-barred-from-flying-abroad
https://kathmandupost.com/national/2021/04/03/migrant-workers-with-conflicting-biometric-details-to-be-barred-from-flying-abroad
https://tkpo.st/3m0lWuH
https://tkpo.st/3m0lWuH
https://kathmandupost.com/national/2020/12/04/authorities-worried-about-migrant-workers-going-abroad-on-visit-visa
https://tkpo.st/3rLaYvh
https://www.theguardian.com/global-development/2020/feb/14/how-nepals-migration-ban-traps-female-modern-day-slaves-in-the-gulf
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2018/05/Nepal-Labor-Migration-status-report-2015-16-to-2016-17.pdf
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2018/05/Nepal-Labor-Migration-status-report-2015-16-to-2016-17.pdf
https://moless.gov.np/wp-content/uploads/2020/03/Migration-Report-2020-English.pdf
https://www.feb.gov.np/extra_upload/60dd7744358ba_PDOT%20Procedure.pdf
https://www.feb.gov.np/extra_upload/60dd7744358ba_PDOT%20Procedure.pdf
https://www.feb.gov.np/download#downloads
https://www.nayapatrikadaily.com/uploads/paper/pdf/21439094671_Nov_29.pdf
https://nta.gov.np/wp-content/uploads/2021/10/MIS-Bhadra-2078.pdf


 

  95 
 

 

 

Oosterhoff, P. and Hacker, E. (2020) Social Norms, Labour Intermediaries, and Trajectories of Minors 

in Kathmandu’s Adult Entertainment Industry, CLARISSA Working Paper 1, Brighton: Institute of 

Development Studies (accessed 2 January 2022)   

Oosterhoff, P.; Sharma, B. and Burns, D. (2020) Evaluation of the South-Eastern Nepal Hotspot to 

Reduce the Prevalence of Bonded Labour, Brighton: Institute of Development Studies (accessed  

28 February 2022) 

Oosterhoff, P.; Sharma, B.P. and Burns, D. (2017) Participatory Statistics to Measure Prevalence in 

Bonded Labour Hotspots in Nepal: Report on Findings of the Baseline Study, Brighton: Institute of 

Development Studies (accessed 3 January 2022)  

Oosterhoff, P.; Yunus, R.; Jensen, C.; Somerwell, F. and Pocock, N. (2018) Modern Slavery Prevention 

and Responses in South Asia: An Evidence Map, London: Department for International Development 

Paoletti, S.; Taylor-Nicholson, E.; Sijapati, B. and Farbenblum B. (2014) Migrant Workers’ Access to 

Justice at Home: Nepal, Kathmandu: Centre for the Study of Labour and Mobility and Open Society 

Foundation (accessed 28 February 2022) 

Pocock, N.S.; Kiss, L.; Dash, M.; Mak, J. and Zimmerman, C. (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 15.9: 1–23 

Rai, N.; Kharel, A. and Thapa, S. (2019) Factsheet: South Korea, Kathmandu: Centre for the Study of 

Labour and Mobility (accessed 4 January 2022) 

Rastriya Samachar Samiti (2020) ‘South Korea to Take 52,000 Workers from 16 Countries including 

Nepal in 2021’, The Himalayan Times, 25 December  

Rastriya Samachar Samiti (2021) ‘Nepal’s 91% of the Population Have Access to the Internet: 

Regulator’, Onlinekhabar, 29 July (accessed 30 September 2021) 

Ratha, D.; Kim, E.J.; Plaza, S. and Seshan, G. (2021) Migration and Development Brief 34: Resilience: 

COVID-19 Crisis through a Migration Lens, Washington DC: KNOMAD-World Bank 

Regmi, P.R.; Aryal, N.; Teijlingen, E.V.; Simkhada, P. and Adhikary, P. (2020) ‘Nepali Migrant `Workers and 

the Need for Pre-departure Training on Mental Health: A Qualitative Study’, Journal of Immigrant and 

Minority Health 22: 973–81 

República (2020) ‘Nepal and Israel Sign Labor Agreement, 500 Nepali Migrant Laborers to Fly to 

Israel in First Phase’, República, 1 October (accessed 14 January 2022) 

RBA (2021a) About the RBA, Alexandria VA: Responsible Business Alliance (accessed 3 January 2022)  

RBA (2021b) Ethical Recruitment Appreciation Course for Labour Providers, Kuala Lumpur, Malaysia: 

Responsible Business Alliance (accessed 3 January 2022)  

Robinson, K. (2021) ‘What is the Kafala System?’, Council on Foreign Relations Backgrounder, 23 March 

(accessed 28 December 2021)  

Rosenberg, R.; Lazaroiu, S. and Tyurukanova, E. (2004) Best Practices for Programming to Prevent 

Trafficking in Human Beings in Europe and Eurasia, Washington D.C.: United States Agency for 

International Development 

Sedhai, R. (2017) ‘Arrests Show Extent of Corruption in Nepal’s ‘Most Corrupt’ Govt Office’, 

República, December 17 (accessed 22 September 2021) 

Sharma, J.R. (2013) ‘Marginal but Modern: Young Nepali Labour Migrants to India’, YOUNG 21.4: 347–62 

Sharma, S.; Pandey, S.; Pathak, D. and Sijapati-Basnett, B. (2014) State of Migration in Nepal, 

Kathmandu: Centre for the Study of Labour and Mobility (accessed 28 February 2022) 

Shramik Sanjal (2019) Findings from a Survey of Nepalese Migrant Workers: Their Experiences with 

Recruitment Fees and the Effects on Workers’ Lives, Kathmandu: Shramik Sanjal (accessed 28 

February 2022) 

Sijapati, B. and Limbu, A. (2012) Governing Labour Migration in Nepal: An Analysis of Existing Policies and 

Institutional Mechanisms, Kathmandu: Centre for the Study of Labour and Mobility and Himal Books 

Sijapati, B. et al. (2017) Labour Migration and the Remittance Economy: The Socio-Political Impact, 

Kathmandu: Centre for the Study of Labour and Mobility (accessed 28 February 2022) 

https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/15396
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/15396
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/15157
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/15157
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/13399
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/13399
https://www.ceslam.org/uploads/backup/Migrant%20Workers%20Access%20to%20Justice%20Nepal.pdf
https://www.ceslam.org/uploads/backup/Migrant%20Workers%20Access%20to%20Justice%20Nepal.pdf
https://www.ceslam.org/uploads/backup/South_Korea.pdf
https://thehimalayantimes.com/nepal/south-korea-to-take-52000-workers-from-16-countries-including-nepal-in-2021
https://thehimalayantimes.com/nepal/south-korea-to-take-52000-workers-from-16-countries-including-nepal-in-2021
https://english.onlinekhabar.com/nepals-91-of-the-population-have-access-to-the-internet-regulator.html#:~:text=Nepal's%2091%25%20of%20the%20population%20have%20access%20to%20the%20internet%3A%20Regulator,-RSS%20July%2029&text=Ninety%2Done%20per%20cent%20of,NTA)%20says%20in%20a%20report.
https://english.onlinekhabar.com/nepals-91-of-the-population-have-access-to-the-internet-regulator.html#:~:text=Nepal's%2091%25%20of%20the%20population%20have%20access%20to%20the%20internet%3A%20Regulator,-RSS%20July%2029&text=Ninety%2Done%20per%20cent%20of,NTA)%20says%20in%20a%20report.
https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/nepal-and-israel-sign-labor-agreement-500-nepali-migrant-laborers-to-fly-to-israel-in-first-phase/?categoryId=81
https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/nepal-and-israel-sign-labor-agreement-500-nepali-migrant-laborers-to-fly-to-israel-in-first-phase/?categoryId=81
http://www.responsiblebusiness.org/about/rba/
https://rba.swoogo.com/ert_kl2019
https://www.cfr.org/backgrounder/what-kafala-system
https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/arrests-show-extent-of-corruption-in-nepals-most-corrupt-govt-office/
https://www.ceslam.org/books-and-reports/state-of-migration-in-nepal-2014
https://www.ihrb.org/focus-areas/migrant-workers/commentary-shramik-sanjal-survey-of-nepalese-migrant-workers
https://www.ihrb.org/focus-areas/migrant-workers/commentary-shramik-sanjal-survey-of-nepalese-migrant-workers
https://www.ceslam.org/our-publications/the-socio-political-impact


 

  96 
 

 

 

Sijapati, B.; Ayub, M. and Kharel, H. (2017) ‘An Analysis of Nepal’s ‘Free-Visa, Free-Ticket’ Scheme’, in  

S. Inudaya Rajan (ed.), South Asia Migration Report 2017: Recruitment, Remittances and Reintegration, 

London and New York NY: Routledge 

Sijapati, B.; Bhattarai, A. and Pathak, D. (2015) Analysis of Labour Market and Migration Trends in 

Nepal, Kathmandu: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH and 

International Labour Organization (accessed 28 February 2022) 

StatCounter (n.d. a) Social Media Stats Nepal Sep. 2020–Sep. 2021 (accessed 28 October 2021)  

StatCounter (n.d. b) Social Media Stats Nepal Oct. 2020–Oct. 2021 (accessed 17 November 2021)  

Szablewska, N. and Kubacki, K. (2018) ‘Anti-Human Trafficking Campaigns’, Social Marketing Quarterly 

24.2: 104–22 

Thapa, D. (2021) ‘Exiles at Home’, The Kathmandu Post, 7 August (accessed 23 January 2022) 

Thapa, S. and Acharya, S. (2017) ‘Remittances and Household Expenditure in Nepal: Evidence from 

Cross-Section Data’, Economies 5.2: 16 

The Himalayan Times (2019) ‘Errant Manpower Firms Under Govt Scanner’, 11 August (accessed  

17 January 2022)  

The Himalayan Times (2017) ‘CIAA Nabs DoFE DG for Graft’, 16 November (accessed 18 January 

2022) 

The Himalayan Times (2016) ‘CIAA Arrests DoFE Section Officer with Rs 1mln Bribe’, 3 October 

(accessed 18 January 2022)  

The Kathmandu Post (2018) ‘Foreign Jobs Data System and Phone App Launched’, 11 September 

(accessed 30 September 2021)  

The United Arab Emirates’ Government Portal (n.d.) Information and Services (accessed 18 January 

2022) 

UN (2000) ‘The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women 

and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 

Crime 2000’, United Nations Treaty Series 2237: 319 (accessed 10 March 2021) 

US Department of State (2020) Trafficking in Persons Report, 20th ed. Washington DC: US Department 

of State (accessed 3 January 2022)  

Verité (2012) Labor Brokerage and Trafficking of Nepali Migrant Workers, Kathmandu: Verité 

(accessed 28 February 2022) 

Verité and The Freedom Fund (2016) An Exploratory Study on the Role of Corruption in International 

Labour Migration, Amherst: Verité (accessed 28 February 2022) 

Volodko, A.; Cockbain, E. and Kleinberg, B. (2019) ‘ “Spotting the Signs” of Trafficking Recruitment Online: 

Exploring the Characteristics of Advertisements Targeted at Migrant Job-Seekers’, Trends in Organized 

Crime 23: 7–35 

Warnath, S. (2009) Best Practices in Trafficking Prevention in Europe and Eurasia, Washington DC: United 

States Agency for International Development 

Winrock International (2021) Approaches to Safe Migration Activities in Counter Trafficking Projects: 

Learning from our Actions, USAID Asia CTIP Learning Paper Series, Lalitpur: Winrock International 

(accessed 28 February 2022) 

World Trade Organization (2018) Trade Policy Review Report by Nepal (accessed 30 September 2021)  

Yamanaka. K. (2021) Nepali Migration to Japan and Korea: Converging Ends, Diverging Paths, and 

Contrasting Effects, Kathmandu: Centre for the Study of Labour and Mobility (accessed 14 January 2022) 

Yunus, R. (2020) Addressing Informal Labour Intermediaries in the Context of Child Labour: 

Evidence Review Across Nepal, Bangladesh, and Myanmar, CLARISSA Emerging Evidence Report 3, 

Brighton: Institute of Development Studies (accessed 28 February 2022) 

Zimmerman, C.; McAlpine, C. and Kiss, L. (2015) Safer Labour Migration and Community-Based 

Prevention of Exploitation: The State of the Evidence for Programming, London: The Freedom Fund and 

London School of Hygiene and Tropical Medicine

https://www.ilo.org/kathmandu/whatwedo/publications/WCMS_407963/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/kathmandu/whatwedo/publications/WCMS_407963/lang--en/index.htm
https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/nepal
https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/nepal
https://kathmandupost.com/columns/2021/08/07/exiles-at-home
https://thehimalayantimes.com/nepal/errant-manpower-firms-under-govt-scanner
https://thehimalayantimes.com/kathmandu/commission-for-the-investigation-of-abuse-of-authority-nabs-department-of-foreign-employment-director-general-bishwo-raj-pandey-graft/
https://thehimalayantimes.com/kathmandu/ciaa-arrests-section-officer-rs-1million-bribe-kathmandu/
https://kathmandupost.com/national/2018/09/11/foreign-jobs-data-system-and-phone-app-launched
https://u.ae/en/information-and-services/visiting-and-exploring-the-uae/tourist-visa
https://treaties.un.org/doc/publication/mtdsg/volume%20ii/chapter%20xviii/xviii-12-a.en.pdf
https://treaties.un.org/doc/publication/mtdsg/volume%20ii/chapter%20xviii/xviii-12-a.en.pdf
https://treaties.un.org/doc/publication/mtdsg/volume%20ii/chapter%20xviii/xviii-12-a.en.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
https://www.verite.org/wp-content/uploads/2016/11/Humanity-United-Nepal-Trafficking-Report-Final_1.pdf
https://www.verite.org/wp-content/uploads/2016/11/Verite-Report-Intl-Labour-Recruitment.pdf
https://www.verite.org/wp-content/uploads/2016/11/Verite-Report-Intl-Labour-Recruitment.pdf
https://winrock.org/wp-content/uploads/2021/10/Asia-CTIP-Learning-Paper-Safe-Migration-Paper.pdf
https://winrock.org/wp-content/uploads/2021/10/Asia-CTIP-Learning-Paper-Safe-Migration-Paper.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/g381_e.pdf
https://www.ceslam.org/our-publications/nepali-migration-to-japan-and-korea-converging
https://www.ceslam.org/our-publications/nepali-migration-to-japan-and-korea-converging
https://www.ids.ac.uk/publications/addressing-informal-labour-intermediaries-in-the-context-of-child-labour-evidence-review-across-nepal-bangladesh-and-myanmar/
https://www.ids.ac.uk/publications/addressing-informal-labour-intermediaries-in-the-context-of-child-labour-evidence-review-across-nepal-bangladesh-and-myanmar/


 

 

 

 

शवश्वव्यापी रूपमा थप समर्तामूलक र शदगो शवकासका लाशग चाशहरे्न ज्ञार्न, काय ुर रे्नर्ततृ्वलाई रूपान्र्तरण गर्न ेशवश्वस्र्तरीय 

अरु्नसन्िार्न, अध्ययर्न र शििण प्रदार्न गद।ै 

Institute of Development Studies 

Library Road  

Brighton, BN1 9RE 

United Kingdom 
+44 (0)1273 606261 

ids.ac.uk 

Charity Registration Number 306371 

Charitable Company Number 877338 

© Institute of Development Studies 2022 
 

https://www.ids.ac.uk/

