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ववगतको लतामो संघर्य र उपलविीको सवमक्ता गददै नराँ सन्दभ्यमता नराँ ऐन कतानुनको 
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सुवनलचिततता गन्य मताग गनने प्रस्तावकता सताथै समसतामयरक अवथितामता न्ुनतम ज्तालताको 
पुनरतावलोकन, सवैकता लतायग सतामतालजक सुरक्ताको कतारयान्वरन आदद जस्ता गहन ववररमता 
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अग्यनताइलजङ्ग एकने डनेमीकता प्रमुख कमरनेड उमनेश उपताध्यतार र अनुवताद, संकलन, व्वथितापन र 
छपताईमता संलग् सवैमता हतादद्यक िन्वताद ददन चताहनु् ।  

ववनोद श्ेष्ठ 
अध्यक् 
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प्रिय जिफन्ट : बिदा !
नवषु् ररमाल

आज	िपाईहरुलाई	वबदा	भएँ	भवनिहँदा	यो	भन्ा	पृथक	मनोभािनाको	अपरेक्ा	
मैलरे	ििरेको	थथएँ	।	कामको	क्रममा	धरेिैलाई,	धरेिै	भवनयो	होला	।	िि	ज–जसलाई	जरे–जरे	
भवनयो	‘कज’को	लाक्ि	भवनयो	।	आन्ोलनको	लाक्ि	भवनयो	।	कसैप्रवि	िीखा	शब्द	
प्रयोि	िरिएको	भए	वनजी	स्ादका	लाक्ि	भवनएको	थथएन,	साझा	स्ाथ्तका	लाक्ि	
भवनएको	थथयो	।		

मैलरे	आजसम्म	कसैलाई	पवन	झणुक्याउनरे,	छक्याउनरे	 िरिन	।	 क्रिजजङं	िनने–	
लोलोपोिो	घस्रे	िरिन	।	प्प्रय	िा	अप्प्रय	जरे	जस्ो	लािरे	पवन	हाकाहाकी	भन्रे	ििरेको	
छणु 	।	आफनो	व्यिहाि	ि	बोलीलाई	मैलरे	 ‘िणुड	मवन्तङ,	िणुड	डरे ,	िणुड	इथभवनङ	िा	िणुड	
नाइट’को	शैलीमा	हैन,	जहहलरे	पवन	जोसँि	पवन	‘नमस्रे’	शैलीमा	प्रस्णुि	हणुनरे	ििरेको	
छणु 	।	कसैलाई	पवन	मैलरे	‘िरि	बक्सियोस्,	िनणु्तहोस्	िा	िि’को	विभरेद	िरिन	।

‘स्ट्रिकनरेस’,	मैलरे	अपनाएको	एउटा	शैली	हो	।	आफूलाई	बाँधरेपछछ	अरु	पवन	
बाँथधन्छन्	भन्रे	मैलरे	ठानेँ	।	यसो	िदया	कहहलरे	आफैं लाई	पवन	सकस	हणुन	पणुग्ो	होला,	
या	कविपय	साथीहरुलाई	उकणु समणुकणु स	भयो	होला	।	त्यसो	निरिएको	भए	आज,	
यसो	भन्	सप्कन्	थथयो	।	ि,	हामी	यो	ठाउँमा	आइपणुगै्न	थथयौँ	।	

 

मैलरे	जजफन्टमा	संलग्न	भएदरेखख	नै	एउटा	सन्रेश	प्रिाह	ििेँ–	अथधकािः	दाक्यत्व	
सहहिको,	विििणः	उत्ादन	सहहिको	ि	उपभोिः	उद्ोि	सहहिको	हणुनणुपछ्त 	।	यणुवनयन	
बनाउनणुको	अथ्त	मैलरे	यसिी	बणुझेँ–	पणुँजी	संिहठि	छ,	त्यसैलरे	श्म	पवन	संिहठि	हणुनैपछ्त	
(क्याप्पटल	अि्तनाइजरेज,	हदयिफोि	लरेबोि	मट्	अि्तनाइज)	।		
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हरि	शमयालाई	मैलरे	दरेखखिहरेको	छणु ,	जजफन्टको	संस्ापक	नरेिाहरुमध्रे	एक	।	
उहाँजसि	मरेिो	िहहिो	आस्मियिा	छ	।	उहाँलरे	मप्रवि	सदैि	हाहद्तक	सद्ाि	दरेखाउनणुहणुन्छ	।	
उहाँ	मलाई	मरेिो	हैजसयिभन्ा	बढी	‘जान्रे	मान्छरे ’	ठान्णुहणुन्छ,	कमिरेड	मणुकणु न्लरे	जस्ै	।	
कविपय	सन्भ्तमा	उहाँको	कठोि	मरेहनिलरे	जसज्तना	ििरेको	सफलिाप्रवि	ईष्या	साथ	
मैलरे	प्ररेिणा	 जलनरे	ििरेको	छणु 	।	‘याक	एण्ड	यवि’	होटलमा	सािौँ	िाप्ट्रि य	महाथधिरेशन	
उद्घाटनपछछ	 मैलरे	सोधेँ–	कमिरेड,	 महाथधिरेशन	समािोह	कस्ो	भयो	?	 उहाँको	
प्रविप्क्रया	थथयोः	िपाईलरे	जजफन्टलाई	सफाई	बस्ीको	धणुलोमा	खडा	ििरेि	पाँचिािरे	
होटलमा	ल्ाइ	पणुियाउनणु	भयो,	बधाई	छ	।	

मैलरे	मणुस्णु िाउँदै	सहमवि	जनाउँदा	िपाईहरु	सबैलाई	सप््झएँ	।	हाम्ा	पीडा	
ि	 अप्ठ्ािाहरु	सप््झएँ	।	 हाम्ा	 मरेहनि	सप््झएँ	।	आजको	आथथ्तक,	 भौविक	 ि	
जनशक्तिको	हहसाबलरे	सक्म	जजफन्ट	मात्रै	होइन	कणु नै	समयमा	महासंघमा	आथथ्तक	
सङ्कट	आउँदा	६	महहनासम्म	खाईपाई	आएको	न्ून	पारिश्वमक	समरेि	कटौिी	हणु ँदा	
भोकै	काम	िनने	सहकममी	कमिरेडहरु	सप््झएँ	।	‘प्क	बनाउँला,	प्क	सँिै	बाटो	ििाउँला’	
भनै्	जाक्ििरे 	साथीहरुलाई	हणु ँदा	खाँदाको	िोजिािी	छोडाई	पूण्तकालीन	काय्तकिया	बन्	
आफैं लरे	उसिाएको	घटनाहरु	सप््झएँ	।	यणुवनयनको	कोष	वनमयाण	िन्त	चाडिाड	मान्	
हदनणुको	सट्ा	िािवििाि	दरेउसी	ि	भैलोमा	जसिंो	िाि	िालन	लिाएको	सप््झएँ	।	कहहलरे	
खरेिाला	जानरे	ि	कमाएको	ज्याला	यणुवनयनमा	बणुझाउन	लिाउनरे	ि,	कहहलरे	काजलमाटी	
खन्	लिाई	आएको	पैसाबाट	यणुवनयन	काय्त	िन्त	खछच्तएको	घटना	सप््झएँ	।	पणुसको	
छचसो	 िावि	ज्याकरे ट	ओढरेि	कणु कणु ि	जस्ै	िणुँडणुल्रे ि	 जजफन्टको	प्रकाशनमा	संलग्न	
िहरेका	साथीहरुलाई	मैलरे	स्झेँ	।	िीमध्रे	एक	सोम	िाईजी	यहीँ	हणुनणुहणुन्छ	।	हामी	ठट्ा	
िथ्यौं–	प्रकृविलरे	हामीलाई	िाम्ै	मूल्ाङ्कन	ििरेि	‘पणुण्रे’	बनाइहदएछ,	त्यसैलरे	हामी	
ज्याकरे ट	थभत्र	अट्ौँ	।	यहद	बणुद्द्ध	आचाय्त	जस्ै	‘लम्णु’	भएको	भए	करे 	हणुन्थो	होला	?	
त्यविखरेि	जाडो	थरेग्नरे	ज्याकरे ट	बाहरेक	हामीसँि	करे ही	पवन	थथएन	।		

िसथ्त,	‘कणु नै	एक्रे	िीि–	करिस्रेप्टक,	फलानो	ि	प्ढस्ानो’को	प्रिापमा	जजफन्ट	
यो	ठाउँमा	आइपणुग्ो	भनरेि	कसैलरे	भन्ो	भनरे	मरेिो	विचािमा	ठूलो	िल्ी	हणुन्छ	।	प्रत्यरेक	
सदस्यको	पजसना	ि	आँसणुको	थोपाबाट	हाम्ो	जजफन्ट	वनमयाण	भएको	छ	।	आजको	
उपलस्धि,	त्यसैलरे	सबै	साथीहरुको	सामूहहक	मरेहनिको	प्रविफल	हो	भन्रे	िि्तका	साथ	
जोड	हदनकै	लाक्ि	यी	प्रसंिहरुमा	आज	म	चचया	िरििहरेको	छणु 	।	
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आफनो	सन्भ्तमा	म	सबै	साथीहरुप्रवि	अनणुिृहहि	छणु 	।	मैलरे	जजफन्टको	नरेिृत्वमा	
झणै्ड	 िीन	 दशक	 वबिाएँ	।	 मैलरे	 मरेिो	 परििािका	 सदस्यहरुसँि	 भन्ा	कम्ीमा	
दणुईविहाई	समय	िपाईहरुसँि	वबिाएँ	।	हिरेक	पल	मैलरे	िपाईहरुलाई	काम–काम–	
अवन	काम	भनरेि	दपरेटेँ	।	८–८–८,	काम–आिाम–ि	मनोिञ्जनको	भाषण	ि	धरेिै	चोप्ट	
ििेँ,	डरेमोक्ररे प्टक	फादि	ि	काम	िथा	परििािबीचको	सन्णुलनको	उपदरेश	ि	कवि	हदएँ	
हदएँ–	िि,	आज	करे 	बाि	हो,	अफ	डरे	(वबदा	हदन)	हो	प्क	िप्क्त ङ	डरे	(काम	को	हदन)	
हो	वबस्तनरे	ििी	िपाईहरुलाई	वनिन्ि	काममा	क्घसािेँ 	।	म	सँिसँिै	सोमजी,	उमरेशजी	
लिायिका	साथीहरु	यसको	जजउँदा	साक्ी	हणुनणुहणुन्छ	।	

हाम्ो	प्रिवि	ि	यी	उपलस्धिहरु	िािािाि	भएको	भनरे	 हैन	।	यो	श्ृङ्खलाको	
वनिन्ििा	छ,	प्रत्यरेक	श्ृङ्खलामा	कम्ीमा	पवन	२०३६	सालदरेखख	यिा	काम	िददै	
आउनणुभएका	साथीहरुको	वनिन्ि	मरेहनि	ि	पजसनाको	योिदान	छ	।		

िीन	दशकपछछ	फकने ि	हरेदया	बरेहठक	पो	भयो	 प्क	जस्ो	पवन	कहहलरे	कहहलरे	
नलािरेको	पवन	हैन	।	िि	फरे रि	मरेिो	मनलरे	भन्छ,	यहद	सणुरुिािको	समयमा–	वनमयाणको	
बरेला	‘आिाम’	िन्त	थालरेको	भए	यी	उपलस्धिहरु	कहाँ	वमल्थो	ि	?	

दास	विद्ोहमा	एक	ऐविहाजसक	पात्र	छन्–	स्ाट्तकस,	उनी	मलाई	मन	पनने	पात्र	
हणुन्	।	कच्ै	उमरेिका	भएपवन	उनलाई	ग्ाप्डयटिहरुलरे	‘बाबणु’	जस्ो	ठान्रे	।	म	आफू	
स्ाट्तकस	जस्ो	महान	ि	प्कमाथ्त	होइन,	िि	मैलरे	िपाईहरुबाट	भनरे	स्ाट्तकसलरे	झैं	
सदा	‘फादि	लाइक	िरेस्रेक्ट’	पाएँ	।	

धन्िाद	कमिरेडहरु–	यसैमा	म	िि्त	िछणु ्त 	।	ि	यहाँहरुप्रवि	िथा	यहाँहरुमाफ्त ि्	
सबै	सदस्यहरुमा	आभाि	व्यति	िद्तछणु 	।

अनणुभि	कै	आधािमा	म	एउटा	 वनष्कष्तमा	पणुिरेको	छणु –	अनक्िन्ी	घटनाहरु	
कामका	सन्भ्तमा	हणुन्छन्	।	त्यसलाई	पचाउन	नसक्रे	नरेिृत्वमा	प्टकै्न	।	मावनसको	
स्भाि,	स्ाभाविक	रूपमै	आफूलाई	पदया	धरेिै	दणुख्रे,	अरुको	पीडालाई	कम	आँक्रे	
खालको	हणुनरे	िछ्त 	।	त्यसलाई	सन्णुलन	िन्त	नसक्रे	नरेिृत्वमा	प्टकै्न	।		

म	िीनिटा	घटना	भणुलनै	सक्क्न	।	०५०	साल	साउन	८	ििरे,	०६६	साल	चैि	
१९	ििरे,	ि	०६७	साल	असाि	९	ििरे	।		
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०५०	साउन	८	ििरे,	मरेिो	जीिनमा	अनौठो	मोड	ल्ाउनरे	घटना	घट्ो	।	जननरेिा	
मदन	भण्डािीको	हत्याको	 वििोधमा	हामी	आन्ोजलि	 थथयौँ	।	िीन	 हदनरे	लिािाि	
हड्िाल	४	साउनमा	प्फिया	जलइएपछछ	६	ि	७	ििरे	म	करे न्दीय	महहला	मजदणुि	विभािको	
प्रजशक्णमा	संलग्न	भएँ	।	मैलरे	मरेिी	आमालाई	नभरेटरेको	धरेिै	नै	भइसकरे को	थथयो	।	त्यो	
बरेला	अहहलरेको	जस्ो	मोबाइल	थथएन,	ल्ाण्ड	लाइन	फोन	सीवमि	थथए	।	त्यही	हदन	
वबहान	आमासँि	कणु िा	भयो,	आउँदैछणु 	भनरे	।		

प्त्रशणुली	चामल,	दाल	ि	आँपको	लाक्ि	प्रख्ाि	छ,	पहहलरे	पययाप्त	पाइनरे	यी	छचज	
अहहलरे	पाइन्	।	मरेिो	छोिो	सानै	थथयो	ि	आमालरे	नाविका	लाक्ि	सबै	सामान	ियाि	
ििरेकी	छणु 	भनै्	हणुनणुहणुन्थो	।	सडकको	अिस्ा	अहहलरे	भन्ा	थभन्	थथयो,	काठमाडौंबाट	
प्त्रशणुली	पणुग्न	चाि	साढरे	चाि	घण्ा	लाग्थ्ो	।	त्यस	हदन	हदउँसो	२	बजरेविि	म	प्त्रशणुली	
पणुिेँ,	 प्त्रशणुलीमा	मरेिा	घि	 थथयो	।	अहहलरे	िाउँ	ि	बजािको	दणुबै	घि	 छैनन्,	भूकम्पलरे	
ढाली	हदयो	।	

बसबाट	ओल्तनासाथ	त्यसहदन	मैलरे	भाइ	िमरेश	(मरेिो	ठूलो	बा’को	छोिो)	लाई	
रँुदै	आएको	दरेखेँ	।	सोधेँ,	करे 	भयो	कहाँ	जान	लािरेको	?	उसको	जिाफबाट	अिाक	
भएँ–	उ	ि	आमाको	आकस्स्क	मृत्यणु	भएकोलरे	कात्रो	प्कन्	पो	आएको	िहरेछ	।	

कात्रोसँिै	 घि	 पणुिेँ	।	 आमा	 आँिनमा	 लप्डिहनणुभएको	 थथयो	।	 रुिाबासी	
चजलिहरेको	थथयो	।	मैलरे	आफन्लाई	हरेिेँ ,	लप्डबणुडी	िददै	िोइिहरेकी	सानी	बहहनीलाई	
हरेिेँ 	ि	जबिजस्ी	आफनो	मन	सम्ाली	सबैलाई	नरुन	भनरे	।	छरेउमै	झोक्राइिहनणु	भएको	
प्पिाजीलाई	हरेिेँ ,	मिरेकी	आमाको	अनणुहाि	सणुमसणुम्ाएँ	।	दाह	संस्ािविि	लािेँ	।

त्यो	घटना	मरेिो	जीिनको	‘टवन्तङ्ग	प्ाइन्ट’	थथयो	।	

एउटा	सत्य	कणु िा	िपाईंहरुसँि	भनौँ	?	मैलरे	मरेिो	जीिनमा	पाँच	िष्तको	उमरेि	पछछ	
लिािाि	एक	महहना	पवन	आफना	आमाबाबणुसँि	वबिाउन	पाइन	।	आमा	भन्णुहणुन्थो,	
सन्ानको	माया	िँ	जानै्नस्,	िरेिा	छोिाछोिी	भएपछछ	पछछ	बणुझ्रेछस्	।	आमाको	
प्क्रयाकम्तको	लाक्ि	त्यसबरेला	म	१७	हदन	घिमा	बसेँ,	सायद	सबैभन्ा	लामो	बसाई	।		

म	मरेिा	आमाबाबणुको	एक्ो	छोिो	हणु ँ	।	त्यस	घटनापछछ	मैलरे	घिमा	भएको	समू्पण्त	
चीज	बरेछचहदएँ,	जग्ाबाहरेक	।	बहहनीलाई	सँिै	जलएि	आएँ	।	प्पिाजीलरे	‘अजल	समय	यिै	
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बसछणु ,	विमीहरु	जाओ’	भन्णुभो	।	जीिनको	िाडी	यसैििी	चलै्	ियो	।	यस	घटनालाई	
मैलरे,	आफनो	कणु नै	‘महान–त्याि’को	रूपमा	जोड्न	खोजरेको	होइन	।		

२०६६	साल	चैि	१९	ििरे,	िि्तमान	उपाध्क्,	त्यस	बरेला	नरेपाल	यािायाि	
स्िन्त्र	मजदणुि	संिठनको	उपाध्क्	विदणुि	काककीजीको	छोिाको	व्रिबन्धको	पाटमी	
थथयो	।	म	त्यस	पाटमीमा	पणुिरेको	करे ही	समय	मात्रै	भएको	थथयो,	घि	(प्त्रशणुली)	बाट	फोन	
आयो–	प्पिाजी	जसप्कस्	हणुनणुहणुन्छ,	ित्ाल	आऊ	।	घिपरििािको	सन्भ्तमा,	प्त्रशणुली	
ि	काठमाडौंबीच	मैलरे	एउटा	प्रणाली	बसाएको	थथएँ,	कोही	वबिामी	भए	पहहलरे	उिै	
औषथधमणुलो	िनने–	त्यहाँको	अस्िाल,	नजस्तङ	होममा	उपचाि	नहणुनरे	भए	िाडी	चढाएि	
मलाई	खबि	िनने	।	अथ्त	हो,	सानाविना	 वबमािी	उिाका	आफन्जनलरे	थरेग्नरे,	िम्ीि	
भएमा	मैलरे	जजम्मरेिािी	सम्ालनरे	।	जब	वबिामी	जसप्कस्	छ,	आऊ	भन्रे	खिि	आउँछ,	
त्यसलाई	हामी	अवनट्को	रूपमा	बणुझ्थ्ौँ	।	म	झस्स्एँ,	बाहहि	वनस्स्एँ	ि	ढणुक्क	हणुन	
फोन	िनने	थभनाजणुलाई	सोधेँ–	कणु िा	करे 	हो	?	उहाँलरे	जजब्ो	चपाउँदै	भन्णुभयो,	बणुहािीलाई	
पवन	सँिै	ल्ाऊ	।	जवि	व्यस्	भएपवन	अहहल्ै	आऊ	।	कणु िा	बणुखझयो	अक्घल्ो	हदन	
बहहनीको	सज्तिीको	लाक्ि	िकम	जोहो	ििरेि	िीन	हदन	पछछ	काठमाडौँ	आउँछणु 	भन्रे	
प्पिाजी	 वबत्णु	भएछ	।	०५०	सालमा	जस्ै	 प्पिाजीलाई	पवन	मरेिी	आमालाई	जस्ै	
मठमा	सणुिाइएको	 थथयो	।	फिक	यथति	 थथयो,	आमाको	मृत्यणुको	१६	िष्तपछछ	मरेिो	
िाजकीय	हैजसयि	ि	पाटमीमा	हैजसयि	अजल	बढरेकोलरे	िरिपरिका	िन्मान्हरु	सहहि	
जसिंो	िाउँ	मलाई	पखख्तिहरेको	थथयो	।

 

०६७	असाि	९	ििरे	म	क्यानडाको	भरेन्णु भिमा	नरेपाली	टरि रेड	यणुवनयन	आन्ोलन	
ि	त्यसलरे	 विश्वको	टरि रेड	यणुवनयन	आन्ोलनबाट	िाखरेको	अपरेक्ाबािरे 	अन्ियाप्ट्रि य	टरि रेड	
यणुवनयन	महासंघ	(आइप्टयणुसी)	को	दोस्ो	अन्ियाप्ट्रि य	कँरिरेसलाई	सम्ोधन	िनने	क्रममा	
थथएँ	।	त्यहीबरेला	मरेिी	श्ीमिीको	टरेक्स्ट	मरेसरेज	आयो,	छचन्ा	नजलनणुस्	छोिी	स्ृविको	
शल्प्क्रया	सफलिापूि्तक	सम्पन्	भयो	।	जीउ	छचसो	भयो	।	हहड्नरे	बरेलामा	एक्कासी	
परेट	दणुखरेि	विसञ्ो	भएकी	८	िष्तकी	सानी	छोिीलाई	स्णु लबाटै	अस्िाल	पणुि्	याएको	
थथएँ,	एप्पस्ण्डसाइटको	शल्प्क्रया	भएछ	।	मैलरे	त्यसपछछ	कँरिरेसलाई	सम्ोधन	ििेँ 	।	
यथति	हो,	बोलरेपछछ	धरेिैलरे	धन्िाद	भनरे,	िाम्ो	विषय	उठाइस्–	मन	छणु नरे	ििी	बोजलस्	
भनरे	।	कसिी	बोलेँ,	कणु न	मनक्स्विमा	बोलेँ	यहाँहरु	सहजै	अड्कल	िन्त	सक्णुहणुन्छ	।		
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यस्ा	घटनाहरु	मरेिो	मात्रै	हैन	धरेिै	साथीहरुको	जीिनमा	घटरेको	छ	।	सबैभन्ा	
पछछल्ो	घटना	म	डरि ाइभि	हदनरेश	मििको	उल्रेख	िन्त	चाहन्छणु 	।	१५	हदन	अक्घ	म	
सणुखनेिक्स्ि	नरेपाली	सरेनाको	पृिनामा	प्रधानमन्त्री	ज्यूसँिै	थथएँ	।	उनको	फोन	आयो–	
मरेिा	बाबा	लड्नणु	भएछ,	जसप्कस्	हणुनणुहणुन्छ	िरे 	घि	जान	करे 	ििौँ	सि	?	यसमा	सोध्ैपनने	
करे 	थथयो	ि	?	मैलरे	जाऊ	भनेँ–	उनलरे	मलाई	कसलरे	ि	कसिी	एयिपोट्तबाट	प्पक	िछ्त	
भन्रे	छचन्ा	व्यति	ििरे 	।	

संस्ा	ि	दाक्यत्वप्रविको	इमान्ारििालरे	उनीप्रवि	स्रेह	िथा	सद्ाि	जाग्ो	।	
एकप्रकािलरे	नवमठो	पवन	लाग्ो	।	पछछ	थाहा	भयो,	उनका	५३	िषने	बाबणुलाई	अस्न्म	
समयमा	छोिाछोिीको	मणुख	समरेि	हरेन्त	सणुयोि	जणुिरेनछ,	अल्ायणुमै	पिलोक	हणुनणु	पिरेछ	।		

प्रत्यरेक	साथीहरुलरे	आफनो	जीिनमा	यस्ा	अनक्िन्ी	घटनाहरुको	सामना	
िनणु्तभएको	छ	।	सबैको	सामूहहक	त्याि,	िपस्या	ि	िजलदानको	प्रविफल	हामी	आफैं लरे	
बनाएको	यो	महान	संस्ा	हो	।		

मरेिो	अनणुभिलरे	भन्छ,	एउटा	संस्ा	बन्	एउटा	पणुस्ा	वबत्णु	पछ्त 	।	िि,	पछछल्ो	
पणुस्ालरे	अक्घल्ो	पणुस्ाको	त्याि,	समप्तण	ि	िजलदानको	कदि	िन्त	सक्णुपछ्त 	।	

संस्ाहरुको	अथधिरेशन/महाथधिरेशनहरुमा	नरेिृत्वका	लाक्ि	हणुनरे	प्रविस्धया	
लोकिन्त्रमा	एकदमै	स्ाभाविक	प्रप्क्रया	हो	।	प्रविस्धया	‘म	अब्बल	छणु ’	भन्रेहरुको	
बीचमा	हणुनरे	न	हो	।	जो	आए	पवन	आखखि	नरेिा	हणुनरे	भनरेको	िी	मध्रेकै	एकजना	हो	।	
प्रविस्धयामा	संलग्न	हणुनरेलरे	त्यसको	परिणामबाट	बैिाक्िनरे	िा	 हदक्ाि	भएि	 हदइनरे	
अमययाहदि	अथभव्यक्ति	कसैको	लाक्ि	पवन	शोभनीय	हणुन्–	स्यं	िैिाक्िनरेका	लाक्ि	
पवन	।	भवनन्छ	वन,	िाडीमा		सािणु	मणुछ्दै	नमणुछ्नणु,	मणुछरेपछछ	खान	क्घन	नमान्णु	।	त्यसैलरे	
प्क	ि	प्रविस्धयामा	जानै	हणुन्,	िइ	सकरे पछछ	आउनरे	जणुनसणुकै	परिणामलाई	पवन	सहजै	
स्ीकान्त	सक्णुपछ्त 	।		

त्यसैलरे	म	ठान्छणु ,	रिस,	िाि,	आलोचना,	खखन्िा,	वििक्ति	पोखरेि	टरि रेड	यणुवनयन	
आन्ोलन	अिाप्ड	बढ्दैन	।	श्वमकको	 जजन्िीसँि	जोप्डएको	यस	आन्ोलनमा	
लािरेका	िपाई	हामीहरुलरे	महसणुस	िनदैपछ्त –	हामी	नरेिाहरुको	ि	जसिी	भएपवन	
व्यिस्ापन	होला,	िि	हामीलरे	ििरेको	सानो	भन्ा	सानो	चणुकबाट	आम	श्वमकहरुको	
भविष्य	धिापमा	पछ्त 	।		
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मरेिै	सन्भ्तमा	 पवन,	म	एकजना	आम	नािरिक	 विष्णु	 रिमाल	मात्र	 हँणु ँ ,	कणु नै	
अलौप्कक	व्यक्ति	होइन	।	यो	३०	िष्तको	अिथधमा	यहद	मैलरे	 जजफन्ट	वनमयाणका	
लाक्ि	करे ही	योिदान	िन्त	सकरे को	िहरेछणु 	भनरे	िि्त	िननेछणु ,	ि	िपाईहरुप्रवि	आभाि	व्यति	
िन्त	चाहन्छणु 	।	यहद	मैलरे	 वबिाएका	िी	िीन	दशक	बरेकािमा	खरेि	िएको	िहरेछ	भनरे	
यथति	अनणुिोध	िन्त	चाहन्छणु ,	माफ	िरिहदनणु	होला	।	आउनरे	हदनलरे	िपाईहरुको	सणुयोग्	
नरेिृत्वको	प्रिीक्ा	िरििहरेको	छ,	असल	काम	िनणु्तहोला	।		

साथीहरु,	आज	म	करे ही	भािनामिक	पक्को	पवन	चचया	िनने	अनणुमवि	चाहन्छणु 	।	
मरेिो	प्रिरेश	जजफन्टमा	आकस्स्क	ढंिलरे	भएको	हो	।	दणुईजना	कमिरेडहरु	कमिरेड	ईश्वि	
पोखिरेल	ि	कमिरेड	मणुकणु न्	न्ौपानरे,	यहीँ	हणुनणुहणुन्छ	।	उहाँहरु	सँिसँिै	अकको	महत्वपूण्त	
व्यक्तित्वको	नाम	जलन	चाहन्छणु ,	जो	अहहलरे	यस	काय्तक्रममा	हणुनणुहणुन्–	कमिरेड	प्रदीप	
नरेपाल,	ित्ालीन	नरेकपा	(मालरे)का	नरेिा	।	

यो	२०४४	सालको	कणु िा	हो	।	म	पणुल्ोक	इस्जिवनयरिङ	कलरेजमा	पढाउँदै	
थथएँ	।	मरेिो	कमाइ	ि	समय	सबै	पाटमीको	नाममा	समप्प्ति	ििरेको	थथएँ	।	घिमा	प्पिाजी	
ि	आमालाई	मैलरे	करे ही	िन्त	पददैन	थथयो	।	खानलाई	पणुग्थ्ो	।	कहहलरेकाहीँ	‘भाि	चाहह	ं
कसिी	खानरे	नी	?’	भनै्	अजल	बाङ्गा	कणु िा	िनने	साथीहरुलाई	मैलरे	भन्रे	पवन	ििरेको	छणु –	
‘म	भाि	खानको	लाक्ि	होइन,	भाि	छोडरेि	िाजनीविमा	आएको	हणु ँ	।’	यो	मैलरे	धाक	
लिाएको	होइन,	िास्विकिा	हो	।	

त्यविखरेि	 प्त्रभणुिन	 विश्वविद्ालयमा	स्िन्त्र	विद्ाथमी	यणुवनयनको	चणुनाब	हणु ँदै	
थथयो	।	त्यो	बरेला	म	ित्ालीन	भूवमिि	पाटमीको	उपत्यका	कवमटीसँि	जोप्डएको	थथएँ	।	
ि,	अथ्तशास्त्रमा	स्ािकोतिि	िहमा	भनया	भएको	थथएँ	।	मलाई	प्रश्न	िरियो,	प्त्रवि	करे न्दीय	
क्याम्पसको	स्वियणु	सभापवि	बन्	जानरे	हो	?	मैलरे	भनरे,	म	विद्ाथमी	िाजनीविमा	जान्	।	

कमिरेड	प्रदीपलरे	भन्णुभयो–	स्वियणुमा	चणुनाि	नलड्नरे	भए	नरेस्मयू	 (नरेपाल	
स्िन्त्र	मजदणुि	यणुवनयन)	लाई	सहयोि	िनणु्तस्,	मजदणुि	यणुवनयनको	लाक्ि	काम	िनणु्तस्	।

मैलरे	नाइँ	भवनन,	नयाँ	जजम्मरेिािी	सम्ालनरेविि	लािेँ	।	त्यो	बरेला	प्त्रवि	स्वियणुमा	
हालका	प्रदरेश	 नं.	 ५	का	मणुख्मन्त्री	शङ्कि	पोखिरेल	चणुनाब	लड्नणुभयो	 ि	 विद्ाथमी	
यणुवनयनको	एकजना	चछच्ति	सभापवि	बन्णुभयो	।		
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यसिी	मैलरे	आफनो	टरि याक	फरे िरेको	हणु ँ 	।	टरि याक	फरे नने,	करे ही	नयाँ	िनने	योजना	
अनणुसाि	जजफन्ट	बन्ो	।	यो	काम	पवन	करे ही	साथीहरुलाई	पचरेन	।	सू्जलङ्	नै	त्यस्ै	
थथयो,	टरि रेड	यणुवनयन	भनरेको	‘कणु ल्ी	किाडी’हरुको	संिठन	हो	।	‘ह्ाइट	कलि’	प्कन	
मजदणुि	यणुवनयनमा	भन्रे	उहाँहरुको	दृप्ट्कोण	 थथयो	।	त्यसैलरे	सायद,	उहाँहरु	पूिै	
िलि	हणुनणुहणुन्थो	।	पाटमीलरे	खटाएका	हामीहरु,	झोलामा	नै	 संसाि	बोकरे ि	बस्ी	ि	
काय्तथलोविि	जान्थौँ	।	त्यसैलरे	िी	साथीहरुलरे	हाम्ो	‘वनक–नरेम’	‘झोलरे’	िाख्णुभएको	
थथयो	।

करे ही	अपमान	जस्ो,	करे ही	स्ाभाविक	लाग्नरे	क्यनै	परििरेशबाट	जजफन्ट	बनाइयो,	
हणुकयाइयो	ि	यो	आजको	यणुवनयन	आन्ोलनको	नरेिा	बन्	पणुग्ो	।	

करे ही	सामान्	लाग्नरे	िि	सदाचािलाई	आिश्यक	पनने	कामहरु	छन्	।	भािी	
नरेिृत्वलरे	रिहण	िदया	बरेसै	हणुनरे	ठान्छणु 	।	जस्ो	 प्क,	हिाइजहाज	चढ्नणु	अहहलरे	कणु नै	
ठणु लो	कणु िा	िहरेन	।	कणु नै	समय	थथयो,	हिाइजहाज	चढरेि	विदरेश	जानणु	भनरेको	ज्यादै	ठूलो	
कणु िा	थथयो	।	‘िैदरेजशक	काय्तक्रममा	सहभािी	हणुन	पाइनरे’	यो	पवन	महासंघप्रविको	एउटा	
आकष्तण	बन्	पणुग्ो	।	नाम	जलनणु	त्यवि	उछचि	नहोला,	अहहलरे	माथथल्ो	ओहोदामा	
पणुग्नणुभएका	करे ही	साथीहरुलाई	पहहलोचोप्ट	हिाइजहाज	हामीलरे	नै	चढायौँ	भन्	पाउँदा	
िि्त	लाग्छ	।	त्यसैलरे,	मैलरे	जजफन्टबाट	विदरेश	जानरेहरुको	जलट्	नै	बनाउन	सणुरु	ििेँ 	।	
हाम्ो	महासंघमाफ्त ि्	पहहलो	चोप्ट	हिाइजहाज	चढ्न	पाउनरे	साथीहरुको	सङ्ख्ा	
आजका	वमविमा	आइपणुग्ा	हजाि	ि	नाघ्ो	होला	।		

अहहलरे	 जस्ै	 त्यसबरेला	 पवन	 विदरेश	 जानरेहरुलाई	 विमानस्लमा	 वबदाई	
िन्त	जानरे	चलन	 थथयो	।	 िाम्ो	कणु िा,	िि	त्यसको	निाम्ो	पक्	चाहह	ँजो	साथीहरु	
अजल	माथथल्ो	ओहोदाको	हणुनणुहणुन्थो–	फूल/माला	सहहि	एयिपोट्तमा	वबदाई	िन्त	
जानरेहरुको	सङ्ख्ा	ठूलै	हणुन्थो	।	सामान्	साथीहरु,	जसलाई	उत्ाहहि	िनणु्तपथ्यो–	
उहाँहरुलाई	‘यिा	प्डपाच्ति	िरेट	छ’	भवनहदनरे	पवन	कोही	हणु ँदैन	थथयो	।	त्यसैलरे,	हामीलरे	
एउटा	प्रचलन	सणुरु	िि्	यौँ,	कणु नैपवन	कमिरेड	विदरेश	भ्रमण	जानरे	अक्घल्ो	हदन	उपलधि	
पदाथधकािी	सहहि	साथीहरु	 जजफन्ट	एक्णुकरे प्टभ	हलमा	जम्मा	हणुनरे	।	त्यसपछछ	
सम्स्न्धि	साथी	करे 	काय्तक्रममा,	कसिी,	कणु न	बाटोबाट	कहाँ	जानरे,	कहहलरे	फप्क्त नरे	
ि	आएि	करे 	िनने	भन्	लिाउँथ्ौँ	।	अन्त्यमा,	महासछचिलरे	सबैको	िफ्त बाट	सणुिजक्ि	
िथा	सफल	यात्राको	शणुभकामना	सहहि	सँिसँिै	छचयापान	िथ्यौं	।	जानरेलरे	फकने ि	
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आउँदा	चकलरेट	ल्ाउनरे	ि	आफनो	अनणुभि	आदानप्रदान	िनने	विथध	बसाल्ौँ	।	सायद	
जजफन्ट	नै	यस्ो	संस्ा	हो,	जहाँ	विदरेश	जानरे	साथीलरे	आफूलरे	पाएको	दैवनक	भतिामा	
खच्त	कटाएि	बचरेको	मध्रे	७०	प्रविशि	जजफन्टको	खािामा	दाखखल	िनने	िनणु्तहणुन्छ	।	
श्वमक	साथीलरे	विदरेशबाट	छोिाछोिीलाई	चकलरेट	ल्ाउन	सकोस्	भनरेि	३०	प्रविशि	
हदनरे	ििरेको	हो	।	यो	प्रचलन	त्यही	बरेलाबाट	थाजलएको	हो	।

अहहलरे	िािरे 	होटलमा	जानणु	ि	खानणु	खासै	ठूलो	कणु िा	भएन–	२०/२५	िष्त	अक्घ	
त्यो	कथा	जस्ो	 थथयो	।	२०५०	सालमा	९	महहनरे	आधािभूि	प्रजशक्ण	अन्ििि	
इट्ाभट्ामा	काम	 िनने	 साथीहरुलाई	अध्यन	भ्रमणका	लाक्ि	 होटल	सोल्ीमा	
लक्िएको	थथयो	।	फप्क्त नरे	समयमा	मैलरे	सोधेँ–	कस्ो	लाग्ो	?	साथीहरुलरे	अनौठो	
जिाफ	फकयाए–	यस्ो	होटलमा	काम	िन्त	पाए	ि	वबना	िलि	काम	िथथें	।	साथीहरुलरे	
त्यहाँको	 खझजलवमली	मात्रै	दरेखरे,	त्यहाँ	काम	िनने	साथीको	झमरेला	बणुझ्दै	बणुझरेनन्	।	
छचल्ो	हणुनरे	ििी	दाह्ी	नखौिरेको	कािण	जाक्िि	चट	भएको	कथा	िी	साथीहरुलाई	
करे 	पतिो	होस्	?	

अहहलरे	 जजफन्ट	भनरेको	 प्रविस्धया	 ि	आपसी	सद्ािको	प्रिीक	नै	 हो	भन्रे	
स्ाप्पि	छ	।	प्रविस्धया,	यो	फिि	नाटक	होइन	।	ि,	कसैको	स्याबासी	पाउनका	
लाक्ि	िा	विज्ापनका	लाक्ि	िरिएको	पवन	होइन	।	जािी	िहरेको	त्यो	पिम्पिामा	हामीलरे	
एउटा	श्ृङ्खला	बनाएका	छौँ–	हिरेक	काम	सामूहहक	वनण्तयमा	िनने,	पोजजसनमा	जजिो	
हाइिाककी,	को	ठणु लो,	को	सानो	नभन्रे	।	‘मरेिा	क्या	होिा’	भन्रे	कणु िाको	ठाउँमा	‘हाम्ो	
वमशन	कसिी	अक्घ	बढाउनरे’	भन्रे	।

यहद	संिठनमा	जसट्म	िाम्ो	बसाजलयो	भनरे	सबै	अट्नरे	ठाउँ	बन्छ	।	कोही	पवन	
बाहहरिन	पददैन	।	मलाई	लाग्छ	जजफन्टमा	हामीलरे	एउटा	जसट्म	बसालरेका	छौँ	।	त्यो	
जसट्मलरे	कसैलाई	मन	दणुखाउनणुपनने,	छचति	दणुखाउनणुपनने	परिक्स्वि	छ	जस्ो	मलाई	
लागै्न	।	जजफन्टमा	‘लाइनमा	उथभएपछछ	टणुप्ो	मै	पणुक्िन्छ’	भन्रे	विश्वास	छ	।	लाइनबाट	
नै	‘िाइट	पस्तन–िाइट	प्रेस,	ि	इम्परेजसभ	रिजल्’को	आश	िन्त	सप्कन्छ	।	भािी	हदनमा	
पवन	‘जजफन्ट	जहाँ	उथभन्छ,	लाइन	त्यहीँबाट	सणुरु	हणुन्छ’	भन्रे	थथवि	बसालनणुस्	।	

हामीहरु	जसज्तनामिक	पवन	बन्णुपछ्त 	।	जसज्तनामिक	बन्रे	बािरेमा	म	लामो	कणु िा	
भन्	चाहन्	।	अब	करे 	िनने,	कणु न	िरिकालरे	जानरे	भन्रे	कणु िामा	यहाँहरु	ज्ािा	नै	हणुनणुहणुन्छ	।	
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अब	िरिनरे	आन्ोलन	भनरेको	लोकिन्त्रमा	िरिनरे	आन्ोलन	हो	।	सन्भ्त	फरे रिएको	
छ,	ख्ाल	िनणु्तहोला	।	

कामका	करे ही	पाटाहरु	छन्	।	

‘हाम्ो	आँखाबाट	 नरेपाललाई	 हरेि’	कम्ीमा	 पवन	श्मको	 दणुवनयाँलाई	 बणुझ्	
चाहनरेलाई	हामीलरे	यसो	भनै्	आयौँ	।	त्यसमा	िाम्ै	सफलिा	वमलरेको	छ	।	यसलाई	
कायम	िाखौँ	।		

प्रचाि	काय्त	प्टभी/िरे प्डयोमा	दरेखखनणु	िा	दरेखाउनणु	मात्रै	हैन	।	आफना	प्रचाि	सामरिी	
विषयविज्लाई	बिाउनणु	पवन	हो	।	विज्हरुलरे	जसविवमवि	िास्ा	िददैनन्,	आफनो	कणु िा	
वबकाउन	हामीलरे	पवन	प्रचािमा	प्रचजलि	एउटा	फमणु्तला	पछ्ायौँ	।	‘हरेनणु्तस्	न	हामीलरे	
यस्ो	प्किाब	छापरेका	छौँ,	कस्ो	भयो	कणु क्न्–	प्टप्णी	िरिहदनणु	होला’	उनीहरुलाई	
भन्रे	।	यसको	परिणाम–	आफूलाई	मै	हणु ँ 	भन्रे	पवन	हाम्ो	िरिपरि	आए	।	मरेिा	िणुरु	िथा	
इथञ्जनीयरिङ	अध्यन	संस्ान,	करे न्दीय	क्याम्पस	पणुल्ोकका	ित्ालीन	समयका	
प्डन	ई.	बाबणुिाम	भट्िाई	एकहदन	जजफन्टमा	आउनणुभयो	।	करे 	िददै	हनणुहणुन्छ	?	उहाँको	
प्रश्नमा	मैलरे	जजफन्टबाट	छाप्पएका	विथभन्	प्रकाशन	उपहाि	हदएँ	।	मरेिो	सह–लरेखनको	
‘श्मको	मूल्	जसद्धान्’	भन्रे	प्रकाशन	िल्ाईपल्ाई	िनणु्तभयो	ि	भन्णुभयो,	त्यो	समयको	
प्रिवि	प्रकाशन,	मास्ोको	जस्ै	पणुस्क	िहरेछ	।	मैलरे	प्रशंसा	पाएँ	भन्रे	ठानेँ	ि	खणुशी	
हणु ँदै	भनरे–	हामीलरे	प्रकाशन	क्ाजलटी	िाम्ा	भएका	धरेिै	प्रकाशन	ििरेका	छौँ	सि	।	
उहाँलरे	मणुसणुक्क	हाँसै्	भन्णुभयो,	त्यो	बरेलाको	सोथभयि	संघ	ि	प्रिवि	प्रकाशन	।	अहहलरे	
सोथभयि	संघ	कहाँ	छ,	थाहा	छ	हैन	?			

म	खखजस्क्क	पिेँ 	ि	ित्ाल	मनमनै	िणुनरे–	बणुद्द्ध	पणुिानो	हणुन्,	हरेनने	भनरेको	ि	कवि	
जसज्तनामिक	छ	भन्रे	न	हो	।	

सोथभयि	 संघको	 प्रसंि	 चजलहाल्ो	।	 एउटा	 प्कस्ा	 सणुनाउनरे	 अनणुमवि	
चाहन्छणु 	।	ित्ालीन	सोथभयि	संघमा	दणुई	चछच्ति	नरेिाहरु	थथएँ,	स्ाजलन	ि	ख्णुसचरेि	।	
स्ाजलनलाई	कडा	वमजासको	नरेिा	मावनन्थो,	ख्णुसचरेिलाई	निम	वमजासको	।	स्ाजलन	
जजउँदो	िहणुञ्जरेल	ख्णुसचरेि,	उनको	जरे	कणु िामा	पवन	‘हो–हो’	भन्रे	।	ट्ाजलनको	मृत्यणुपछछ	
एकहदन	ख्णुसचरेिलरे	पाटमीको	बैठकमा	भनरे,	स्ाजलन	िानाशाह	थथए	।	कसैलाई	बोलन	ै
हददैंन	थथए	।	त्यसपछछ	वििोधको	श्ृङ्खला	नै	िाखरे–	यो	भयो,	त्यो	भयो,	चलन	हदएन,	
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पक्पाि	भयो,	वबिायो,	आहद	इत्याहद	।	धरेिै	बरेि	स्ाजलनको	बदख्ाइँ	सणुनरेपछछ	कसैलरे	
फ्ोिबाट	सोध्ो–	कमिरेड,	 हहजोसम्म	िपाई	स्ाजलनकै	‘जी–हजणुिी’	िनणु्तहणुन्थो	।	
त्यही	 प्टममा	हणुनणुहणुन्थो	।	खै,	करे 	कसो	भयो	भन्रे	ि	हामीलरे	कहहल्ै	सणुन्	पाएनौँ	।	
आज	यसिी	आलोचन	िननेलरे,	आफनै	कवमटीको	कमिरेड	जीविि	हणुजिरेल	प्कन	करे ही	
नभनरेको	?	प्कन	वििोध	नििरेको,	िलि	काम	निन्त	प्कन	नभनरेको	?	

ख्णुश्रेिलरे	कड्करे ि	सोधरे,	कसलरे	प्रश्न	ििरेको	?	हाि	उठाउनणुस्,	फ्ोि	शान्	।	
त्यो	मान्छरेलरे	फ्ोिमा	हाि	उठाउन	आँटै	ििरेन	।	ख्णुसचरेबलरे	भनरे,	जसिी	अहहलरे	मबाट	
डिाएि	िपाईलरे	हाि	उठाउनणु	भएन,	त्यो	बरेला	पवन	स्ाजलनदरेखख	िजस्तएि	मैलरे	वििोधमा	
बोजलन	।	

करे ही	समयअक्घ,	निवनियाछचि	अध्क्	विनोद	श्रेष्ठलरे	मरेिा	बािरेमा	धरेिै	पक्मा	
चचया	िनणु्तभयो	।	अमूल्	सोथभवनयि	हदनणुभयो	।	भािनालाई	छणु नरेखालको	विषयिस्णु	
प्रस्णुि	िनणु्तभो	।	धन्िाद	विनोद	जी	।		

म	िपाईंहरु	सबैप्रवि	आभाि	व्यति	िनने	अनणुमवि	चाहन्छणु –	नरेिाहरुलाई,	मरेिो	
पाटमीलाई,	 टरि रेड	 यणुवनयन	आन्ोलनका	सम्पूण्त	साथीहरुलाई,	सबै	 विज्हरुलाई,	
अन्ियाप्ट्रि य	समणुदायलाई,	ि,	मरेिो	परििािलाई	।	 विशरेष	ििी	मरेिी	स्ृिी,	मरेिो	प्ािी	
छोिी,	‘आई	एम	सो	सिी	।	मरेिो	अनणुपक्स्विका	कािण	विमीलरे	भोग्नणु	पिरेका	मानजसक	
अप्ठ्ािाप्रवि	म	क्मा	चाहन्छणु 	।’

मलाई	लाग्छ,	 जजफन्टमा	 म	 पछछको	 प्टम	 दह्ो	छ	।	 दह्ो	 प्टमलाई	 नरेिृत्व	
हस्ान्िण	िन्त	 पाउँदा	म	ढणुक्क	छणु 	।	मरेिो	 नरेिृत्व	िा	म	संलग्न	 प्टमबाट	जरे	जवि	
उपलस्धि	हाजसल	भयो,	त्यो	भन्ा	ज्यादा	िणुणामिक	हहसाबमा	भािी	हदनमा	जजफन्टलरे	
उपलस्धि	हाजसल	िननेमा	म	अवि	नै	आशािादी	छणु 	।	

सम्मान	हदनणुभयो	।	नरेिा	मान्णुभयो,	अहहलरे	संिक्क	नै	बनाउनणु	भयो–	सबैप्रवि	
आभाि	व्यति	िन्त	चाहन्छणु 	।	म	िपाईंहरुसँिै	छणु ,	िपाईंहरुको	साथ	छणु 	।	अजिानमा	
मबाट	िल्ी	भएको	भए	माफ	िनणु्तहोला	।	

(मरे	१	मा		जजफन्टको	काय्तभाि	हस्ान्िण	समािोहमा	पद	हस्ान्िण	पछछको	मन्व्य)
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Cde. Binod Shrestha - newly elected President from 7th National  Congress of GEFONT
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अग्रजहरुको मार्गदश्गन र युवाहरुको 
कृयाजशलतालाई सदैव संयोजन 

रररनेछ
नवनोद शे्ष्ठ

आदिद्णय	कमिरेड	विष्णु	रिमाल,	

म	िनभूल्मा	छणु 	प्रसंि	कहाँबाट	उप्काउ	?	िपाई	कहाँ	जस्न्नणु	भयो,	कसिी	हणुक्त नणु	
भयो,	िाजनीविमा	कसिी	प्रिरेश	िनणु्तभयो	 वि	हाम्ा	लाक्ि	िौण	हणुन्	 ।	िि,	िपाईलरे	
जजफन्ट	बनाउन	जणुन	पजसना	बिाउनणु	भयो,	जणुन	उत्ाह	ि	साहस	दरेखाउनणु	भयो,	जणुन	
त्याि	िनणु्तभयो,	थोपा	थोपा	संिालरेि	जणुन	नहद	बनाउनरे	जणुन	कोजशस	िनणु्त	भयो,	त्यो	
भनरे	हाम्ो	लाक्ि	अमूल्	छ	।	

कमिरेड,	आज	यो	संस्ा	यत्रो	भएको	छ	।	विशाल	भिन	छ	।	व्यिक्स्ि	काययालय	
छ	।	ठूलो	लाईब्रेिी	छ	।	धरेिैलरे	नरेपालमा	नाम	नसणुनै्	जजफन्टको	िरेबसाईट	शणुरु	भएको	
थथयो	।	श्मका	मणुद्धालाई	मणुल	प्रिाहीकिण	िन्त	दज्तनौ	डकणु मरेन्टरि ी	िनायौ	।	आफनै	िरे प्डयो	
ि	टरेजलथभजन	काय्तक्रम	चलायौ	।	आफनै	पप्त्रका	श्म	खबि	वनकाल्ौँ	।	िैिसिकािी	
संस्ाको	आिोप	खरेप्दै	आफना	सदस्यहरुलाई	िाजलम	ि	सरेवमनािमा	पठायौ	।	विनको	
क्मिा	अथभिृद्द्ध	िययौ	।	

छणु टै	श्म	विश्वविद्ालय	िनाउनरे	प्डम	प्रोजरेक्ट	अन्ििि	िाप्ट्रि य	श्म	प्रविष्ठान	िनायौ	।	
वनयवमि	श्म	सू्लको	लाक्ि	पूियाधाि	वनमयाण	िययौ	।	हामी	आफैलरे	दणुई	सय	भन्ा	
बप्ढ	प्किाब	प्रकाजशि	ििरेका	छौ	।	यो	हहसाबलरे	हामी	आफै	एउटा	प्रकासन	हाउस	
जस्ो	बनरेका	छौ	।	आज	हामीलरे	अनणुसन्धान	ििरेका	कयौ	कणु िाहरु	संसािका	विथभन्	
विश्वविद्ालयमा	पढाई	हणुन्छन्	।	कहहलरे	काहह	ि	लाग्छ	विष्णु	कमिरेड	हामीसँि	करे 	
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छैन	?	िि,	कमिरेड	िपाईलरे	 विस्तनणु	भयो	 प्क	स्झनणु	हणुन्छ	कणु न्ी,	 जजफन्ट	शणुरु	हणु ँदा	
हामीसँि	पैसा	 थथएन	।	पैसा	नहणु ँदा	िपाईको	घिको	खाट	बरेचरेि	हामीलरे	 जजफन्ट	
चलाएका	थथयौं	।	यो	स्झँदा	मलाई	खणुशी	ि	दणुःख	दणुिै	एकसाथ	लाग्छ	।	खणुशी	यो	
अथ्तमा,	यात्रा	त्यहाँिाट	शणुरु	भएको	थथयो	।	आज	िपाईलरे	 जजफन्टको	अध्क्	पद	
छोड्दा	संस्ा	यहाँ	आईपणुिरेको	छ	।	दणुःख	यो	अथ्तमा	लाग्छ,	िपाईको	पजसना	धरेिै	
बग्ो	।	

कमिरेड	रिमाल,	

२०४५	सालमा	िात्ाजलन	नरेकपा	मालरेलरे	मजदणुि	फाँट	बनाउनरे	वनण्तय	ििरेपछछ	िपाई	
पूल्ोक	ईस्जिवनयरििं	कलरेजको	हणु ँदाखाँदाको	जाक्िि	छोडरेि	मजदणुि	संिठनमा	प्रिरेश	
िनणु्तभयो	।	त्यवि	बरेला	नरेपाल	स्िन्त्र	मजदणुि	यूवनयन,	नरेपाल	स्िन्त्र	होटल	मजदणुि	
यूवनयन,	नरेपाल	यािायाि	स्िन्त्र	मजदणुि	संिठन	ि	टरि रेप्कङ	मजदणुि	संघ	नरेपाल	िरि	४	
िटा	यूवनयनहरु	मात्र	अक्स्त्वमा	थथए	।	यी	सबैलाई	एप्ककृि	िरि	छािा	संिठनको	
रुपमा	नरेपाल	टरि रेड	यूवनयन	महासंघको	स्ापना	भयो	।	त्यविबरेला	साँिठवनक	नरेिृत्व	
कमिरेड	लजलि	बस्रेिलरे	जलनणु	भएको	भयो	।	नीवििि	नरेिृत्व	िपाईको	थथयो	।	

व्याख्ा	करे 	िनणु्त	कमिरेड	िपाईलाई	थाहा	नै	छ	।	२०४६	साल	साउन	५	जजफन्ट	बन्ो ।	
जजफन्ट	बन्रे	 वबथतिकै	दरेशमा	बहणुदल	आयो	।	त्यविबरेला	 जजफन्टलरे	िीनिटा	काम	
एकैपटक	िनणु्तपयको	।	पहहलो,	दरेशभि	औद्ोक्िक	अशास्न्	शणुरु	भयो	।	पञ्ायिकालमा	
मजदणुिहरु	थथछचएि	बसरेका	थथए	।	बहणुदल	आएपछछ	उनीहरुलाई	लाग्ो	हाम्ा	सबै	
माि	पणुिा	हणुन्छन्	।	त्यसैलरे	आफना	माि	पणुिा	िन्त	मजदणुिहरुलरे	स्िःसू्ि्त	रुपमा	
दरेशभि	आन्ोलन	ििरे 	।	त्यविबरेलासम्म	श्म	बजािमा	नरेपाल	टरि रेड	यूवनयन	महासंघ	
िाहरेक	अकको	संिठन	जस्न्सकरे को	थथएन	।	त्यसैलरे	दरेशभिका	आन्ोजलि	मजदणुिलाई	
संिहठि	िनने	ि	उनीहरुको	पक्मा	िहस	पैििी	िनने	काम	जजफन्टको	नरेिृत्वमा	भयो	
।	 जजफन्टबाट	दरेशभिका	 िोजिािदािाहरुसँि	नरेिोजसयसन	िनने	काम	िपाईको	
नरेिृत्वमा	भएको	थथयो,	जसमा	म	आफै	पवन	संलग्न	थथए	।	त्यविबरेला	हामीलाई	आड	
हदनरे	काम	िात्ाजलन	महावनदनेशक	मणुकणु न्	न्ौपानरेलरे	िनणु्त	भएको	थथयो	।	

त्यविबरेलाको	चणुनौिी	करे 	 थथयो	भनरे	एकविि	आन्ोलनलाई	सम्ोधन	पवन	िनणु्तपनने	
थथयो,	अककोविि	कािखानामा	औद्ोक्िक	शास्न्	पवन	कायम	िनणु्तपनने	 थथयो	।	त्यो	
कहठन	घप्डलाई	पाि	लिाउन	एक	साथ	२	िटा	काम	भए	।	पहहलो	न्ूनि	ज्याला	
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वनधयािण	िनने	ि	हिरेक	दणुई	बष्तमा	ज्याला	पणुनिािलोकनको	थथिी	बसाजलयो	।	दोस्ो,	
पणुिानो	कािखाना	ऐन	२०१६	लाई	प्रविस्ापन	िनने	िरि	श्म	ऐन	२०४८	जािी	भयो	।	

हणुनि	 कमिरेड	 िपाईको	 पृष्ठभूवम	 कानूनी	 होईन	 ।	 िि,	 श्म	 ऐनको	 मस्यौदा	 ि	
िोजिािदािा	ि	सिकािसँि	भएका	सबै	िाियामा	श्वमकका	िफ्त िाट	नरेिृत्व	िपाईलरे	
नै	िनणु्तभएको	थथयो	।		

यही	 विचमा	दरेशभि	 जजफन्ट	विस्ाि	भयो	।	स्ापनाकालमा	जम्मा	२५	हजािको	
संख्ामा	 िहरेको	 मजदणुि	 संख्ा	 एक	 िष्तको	 विचमा	 एकलाख	 पणुग्ो	 ।	 संिठन	
विस्ािको	जजम्मरेिािी	महासछचिको	रुपमा	िपाईलरे	नै	जलनणु	भयो	।	

२०४६	साल	पछछ	टरि रेड	यूवनयन	काँरिरेस	जस्न्यो	।	श्म	बजािमा	िनाि	भयो	।	त्यस्ो	
िनािको	बरेलामा	पवन	सन्	१९९६	मा	भएको	जजफन्टको	दोस्ो	महाथधिरेसनलरे	एकल	
यूवनयन	बनाउनरे	वनण्तय	ियको	।	सन्	२००४	मा	जोईन्ट	िोड्त	िठन	भयो	।	अहहलरे	हामी	
सबै	टरि रेड	यूवनयनहरु	जरेप्टयूजससीको	एउटै	छािा	मूनी	छौ	।	यसको	नीवििि	नरेिृत्व	
िपाईकै	हो	।	

दरेशमा	श्म	नीवि	 थथएन	।	श्म	कानून	ि	नीविलाई	एउटै	हणुन्	भन्रे	ठावनन्थो	।	त्यो	
अिस्ामा	श्म	सम्मरेलन	ििाउन	ि	श्म	नीवि	बनाउन	िपाईलरे	ििरेको	मरेहनि	म	
झलझली	स्झन्छणु 	।

िपाई	पहहलो	चोटी	अध्क्	हणु ँदा,	एउटा	नािा	िनाउनणु	भयो	 ।	जहाँ	श्वमक	त्यहाँ	
जजफन्ट	।	त्यही	अन्ि्ति	हो,	हामीलरे	किाि	लिायि	प्रिासका	कयौ	मणुलणुकमा	संिठन	
िनाएको	।	िपाई	अध्क्	भएपछछ,	पहहलो	पटक	आईएलओको	िभ्तवनङ्ग	िप्डमा	
जजफन्टलरे	प्रविवनथधत्व	िनने	मौका	पायो	।	विथभन्	ग्ोिल	यूवनयन	फरे डरेिरेसनको	नरेिृत्व	
िहमा	 जजफन्टलरे	स्ाप्पि	हणुनरे	मौका	पायो	।	आईप्टयूजसको	महासछचि	सिन	बिो	
लिायिलरे	िपाईको	नाम	जलन्छन्	हाम्ो	पवन	िि्तलरे	छावि	फणु लछ	।	िपाईलरे	ििरेका	
काम	ि	संघष्तका	पोका	फणु काउन	थाल्ो	भनरे	धरेिै	लामो	हणुन्छ	।	त्यसैलरे	अब	म	करे िल	
दणुईिटा	कणु िा	मात्र	िाख्	चाहन्छणु 	।	

सािौं	महाथधिरेशनलरे	मलाई	अध्क्मा	चणुनरेको	छ	।	अब	िपाईिाट	 जजफन्ट	हाँक्रे	
जजम्मा	म	लिायि	मरेिा	साथीहरुमा	सिरेको	छ	।	कमिरेड	संिठन	कसिी	चलाउनरे	भन्रे	
धरेिै	कणु िा	मैलरे	िपाईसँि	जसकरे को	छणु 	।	मरेिा	अन्	धरेिै	अरिजहरुको	योिदान	पवन	छ	
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यसमा	।	नरेिृत्वमा	िहरेका	साथीहरु	जजफन्ट	भन्ा	िाहहि	जानणु	नपिोस्	भन्ाका	वनवमति	
जणुन	समायोजन	िनने	संसृ्वि	िपाईलरे	संस्मा	 थभप्त्रयाउनणु	भएको	छ,	आफू	भन्ा	
अरिजलाई	मान्रे	ि	कृिज्िा	व्यति	िनने	अवन	आफना	अन्	साथीलाई	यथोछचि	स्ान	
हदनरे	जणुन	पिम्पिा	िसाउनणु	भएको	छ,	म	त्यसभन्ा	एक	ईञ्	दायाँ	बायाँ	िनने	छैन	।		

कमिरेड	 मरेिो	 नरेिृत्वमा	 िहरेको	 कवमटीलरे	 महासंघको	 ईविहासलाई	 भणुलनरे	 छैन	 ।	
अरिजहरुको	माि्तदश्तन	 ि	यणुिाहरुको	 कृयाजशलिालाई	सदैि	संयोजन	िननेछ	ि	
टरि रेड	यणुवनयन	आन्ोलनलाई	नयाँ	उचाईमा	पणुर् याउनरे	छ	।	‘सणुदृढ	लोकिन्त्र	ि	समृद्ध	
श्मजीिी	लाक्ि	सदैि	लाग्नरे	छ	।

(सािौं	िाप्ट्रि य	महाथधिरेशनमाफ्त ि	अध्क्मा	वनियाछचि	विनोद	श्रेष्ठद्धािा	पदभाि	रिहण	समािोह,	
मरे	१,	२०१८	मा	जजफन्टको	अध्क्बाट	विदा	हणु ँदै	ििरेका	विष्णु	रिमालका	बािरेमा	व्यति	धािणा)	ः
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Chief Guest, Rt. Honourable Prime Minister KP Sharma Oli
at Inauguration Programme of 7th National  Congress of GEFONT
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Inauguration Programme of 7th National  Congress of GEFONT
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  रिस्ाव १

रािनीनतक शक्ति सनु्लनको वत्तमान अवस्ा

स्मरण रछछाैं–

२०४६	को	जनआन्ोलनबाट	वनिङ्ककु श	िाजिन्त्रलाई	संिैधावनक	घरेिामा	सीवमि	िददै	
बहणुदलीय	व्यिस्ाको	स्ापना	िरियो	।	िि,	२०५८	सालको	दिबाि	हत्याकाण्ड	
पछछ	िद्ीमा	उक्रेका	नयाँ	िाजालरे	िष्त	 हदनमा	नै	फरे रि	सतिा	कब्ा	ििरे 	।	त्यसको	
विरुद्ध	२०६२/६३	शास्न्पूण्त	जनआन्ोलनलरे	िणिन्त्र	स्ापनाको	लाक्ि	क्रास्न्कािी	
भूवमका	खरेल्ो	।	आफना	 हजािौँ	 नरेिा,	काय्तकिया	 ि	सदस्यहरू	सहहि	सडकमा	
उप्त्रएको	नरेपाल	टरि रेड	यणुवनयन	महासंघलरे	यसको	करे न्दीय	काययालयलरे	झणै्ड	झणै्ड	
जनआन्ोलनकािी	साि	दलको	सछचिालयको	भूवमका	वनियाह	िि्	यो	।	महासंघको	
प्क्रयाशीलिामा	चाि	टरि रेड	यणुवनयन	महासंघहरू	सस्म्मजलि	संयणुति	टरि रेड	यणुवनयन	करे न्दको	
नरेिृत्वमा	संपूण्त	श्मजीिी	िि्त	परिचाजलि	भए	।

िाजिन्त्रलाई	वनलम्न	िददै	पणुनःस्ाप्पि	विघप्टि	ित्ालीन	प्रविवनथधसभालरे	प्राप्त	
सफलिालाई	संस्ािि	 िन्त	 विस्ृि	शास्न्	संझौिा	 माफ्त ि्	 शास्न्	 प्रप्क्रयाका	
महत्वपूण्त	काय्तभाि	पूिा	िददै	ियाि	पािरेको	आधािबाट	संविधानसभाको	 वनियाचन	
भयो	।	संविधानसभालरे	२०७२	असोज	३	ििरे	नयाँ	संविधान	जािी	ििरेपछछ	२००७	
सालदरेखख	जािी	िहरेको	िाजनीविक	संक्रमणकालको	अन्त्य	भयो	।

सािौँ	िाप्ट्रि य	महाथधिरेशानद्ािा	पारिि

रिस्ावहरू



सुदढृ लोकतन्त्र तर्फ 29

खुसी व्यक्त रछछौं–

२०७४	नरेपालको	िाजनीविको	कोसरे	ढणु ङ्गो	बन्ो	।	विथभन्	समीकिण	माफ्त ि्	भएका	
िाजनीविक	ध्णुिीकिणको	प्रयोिलरे	२०७४	िैशाखदरेखख	असोजसम्ममा	सम्पन्	७५३	
स्ानीय	िहको	वनियाचनसँिै	नयाँ	मोड	जलयो	।	संविधान	जािी	भएको	झणै्ड	२	िष्तपछछ	
०७४	असोज	१७	ििरे	नरेकपा	 (एमालरे)	ि	माओिादी	करे न्द	बीच	 वनकट	भविष्यमा	
पाटमी	एकीकिण	िनने	ििी	प्रविवनथधसभा	ि	प्रदरेशसभाको	वनियाचन	िालमरेलमा	संयणुति	
रुपमा	प्रविस्धया	िनने	६	बणुँदरे	सहमविपत्र	भव्य	समािोहमा	साि्तजवनक	िरियो	।	यो	
घोषणा,	नरेपालको	प्रिविशील	आन्ोलनको	पक्मा	महत्वपूण्त	घटना	हो,	जसका	
कािण	त्यसपछछ	सम्पन्	प्रदरेशसभा	ि	संघीय	संसद	(प्रविवनथधसभा	ि	िाप्ट्रि यसभा)
को	चणुनाबमा	िामपक्ीय	लोकिास्न्त्रक	िठबन्धनलरे	झणै्ड	दणुई	विहाई	स्ानमा	विजय	
हाजसल	िर् यो	।	

२०७०	मा	सम्पन्	संविधानसभाको	वनियाचनको	िणुलनामा	एमालरेलरे	यसको	सहयात्री	
दल	माओिादी	करे न्द	सहहि,	नरेपाली	कांरिरेस	ि	यसमा	विलय	भएको	दल	लोकिास्न्त्रक	
फोिम	भन्ा	८.०४∞	लोकप्प्रय	मि	(३८.८७∞	बाट	४६.९१∞)	िृद्द्ध	ििरे 	।	संघीय	
संसदमा	एमालरे	नरेिृत्वको	िठबन्धनलरे	५२.०९∞	स्ान	ओिटरेको	छ	।	प्रादरेजशक	
संसदमा	समरिमा	झणै्ड	६४∞	स्ान	ओिटरेको	यस	िठबन्धनलरे	साि	प्रदरेशमध्रे	६	
िटामा	दणुई	विहाईको	समथ्तन	सहहिको	सिकाि	िठन	ििरेको	छ	।	प्रदरेश	नं.	२	मा	समरेि	
एमालरे–माकरे 	समथ्तनमा	फोिम–िाजपा	सिकाि	बनरेपछछ	कणु नै	समय	सबैभन्ा	ठूलो	
दलको	रूपमा	िहरेको	नरेपाली	कांरिरेस	एक	चौथाई	भन्ा	कम	सीट	सहहि	कमजोि	
विपक्ीको	रुपमा	खणुप््चएको	छ	।	

सहमवत जनाउछौँ–

दरेशमा	नयाँ	िि	सकािामिक	िाजनीविक	शक्ति	सन्णुलन	कायम	हणुन	पणुिरेको	छ	।	
नरेकपा	एमालरे	ि	माओिादी	करे न्द	बीच	पाटमी	एकीकिण	िन्तको	लाक्ि	२०७४	फािणुन	७	
ििरे	भएको	७	बणुँदरे	सहमविलरे	साना	दलको	खखचडीबाट	िाज्यसतिालाई	क्िजोजलनबाट	
उन्णुक्ति	हदएको	छ	।	अब	एमालरे	नरेिृत्वको	सतिापक्ीय	िाम–लोकिास्न्त्रक	प्रिविशील	
ध्णुि	ि	नरेपाली	कांरिरेसको	नरेिृत्वको	िैि–िामपक्ीय	दजक्णपन्ी	विपक्ीको	रुपमा	
िाजनीविक	शक्ति	सन्णुलन	थथक्रिएको	छ	।	वनःसन्रेह	आम	नरेपाली	जनिा	ि	श्मजीिी	
िि्तको	लाक्ि	यथतिको	अनणुकूल	अिस्ा	नरेपालको	इविहासमा	कहहल्ै	पवन	आएको	
थथएन	।	यससँिै	िाजनीविक	अथधकािका	लाक्ि	हणुनरे	आन्ोलन	आधणुिभूि	रुपमा	
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सम्पन्	भएको	छ	।	अब	नरेपाली	समाज	‘लोकिन्त्रको	लाक्ि	िरिनरे	आन्ोलन’को	
सट्ा	‘लोकिन्त्रमा	िरिनरे	आन्ोलन’को	चिणमा	प्रिरेश	ििरेको	छ	।	नरेपाली	समाज	
संघष्तको	कहठन	चिण	पाि	ििरेि	आशा	ि	उत्ाहको	नयाँ	यणुिमा		प्रिरेश	ििरेको	छ	।	
िाजनीविक	उपलस्धिहरूको	ठोस	जिमा	िीव्र	विकास	सहहिको	आथथ्तक–सामाजजक	
रुपान्िणविि	नरेपाली	समाज	उन्णुख	भएको	छ	।

प्रस्ाव रछौँ–

‘लोकिन्त्रमा	िरिनरे	आन्ोलन’का	पक्पािी	भइसकरे पछछ	पहहलो	दाक्यत्व	लोकिन्त्रको	
सणुदृढीकिण	 नै	हो	।	जालझरेल	ििी	 संसदको	आयणु	बढाउनरे,	भएको	व्यिस्ालाई	
पिीक्ण	नै	नििी,	पिीक्ामा	जानै	नहदई	फरे नने	िा	पायक	पननेििी	संविधानका	धािा/
उपधािालाई	भत्ाउनरे	काय्त	अस्ीकृि	भइसकरे को	छ	।	जि	बजलयो	नबनाई	हाम्ो	
लोकिन्त्र	सणुदृढ	हणुन	सकै्न	।	लोकिन्त्र	सणुदृढ	नभई	हाम्ो	महासंघको	लक्ष्य	‘श्मजीिी	
िि्तको	लाक्ि	मययाहदि	ि	जसज्तनशील	जीिन’	प्राप्त	हणु ँदैन	।	श्मजीिी	िि्तलाई	लोकिन्त्र	
सणुदृढ	हणुनणुको	अथ्त	हो–	समृद्ध	जीिन	हो	।	त्यसैलरे,	यो	महाथधिरेशनको	थथम–	‘सणुदृढ	
लोकिन्त्र	ि	समृद्ध	श्मजीिी	िि्त’	िय	िरिएको	हो	।	

‘श्मजीिी	िि्तको	सम्मावनि,	समृद्ध	ि	 जसज्तनशील	जीिन’	 ...	नरेपाल	टरि रेड	यूवनयन	
महासंघको	लक्ष्य	हो	।	‘सणुखी	नरेपाली	ि	समृद्ध	नरेपाल’	अहहलरेको		िाप्ट्रि य	लक्ष्य	हो	।	यी	
लक्ष्य	प्राप्प्तको	लाक्ि	संस्ािि	भएको	लोकिन्त्रलाई	सणुदृढ	िनणु्तपछ्त 	।	ि	समृद्द्धको	
हदशाविि	अक्घ	बढ्नणुपछ्त 	।

वनददेजशत रछछौं–

सन्	२०१५	बाट	सन्	२०३०	सम्म	संयणुति	िाट्रि संघलरे	हदिो	विकास	लक्ष्य	िय	ििरेको	
छ	।	१७	िटा	लक्ष्यमध्रे	६	िटा	लक्ष्यहरू,	श्मको	संसािसँि	प्रत्यक्रुपमा	जोप्डएका	
छन्	।	

पहहलो	लक्ष्य	िरिबीको	अन्त्य,	अहहलरे	पवन	विश्वभरि	८३	किोड	६०	लाख	मावनस	चिम	
िरिबी	झरेजलिहरेका	छन्	।	विश्वमा	प्रत्यरेक	पाँच	जनामध्रे	एकजना	दैवनक	झणै्ड	१	सय	
२५	रुपैयाँमा	बाँछचिहरेका	छन्	।	िसथ्त,	हदिो	विकास	लक्ष्य	ि	समृद्द्धको	विषयलाई	
िरिबीको	अन्त्यसँि	जोडी	िाप्ट्रि य	कवमटीलरे	काय्तक्रम	बनाइयोस्	।
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दोस्ो	लैहङ्गक	समानिा,	हदिो	विकास	लक्ष्यको	पाँचौँ	लक्ष्य	।	नरेपालमा	हालै	सम्पन्	
दणुई	चिणको	वनियाचनमा	ििी	४१	प्रविशि	महहला	वनियाछचि	ििरेको	छ	।	सङ्ख्ामा	
प्रविवनथधत्वको	विषय	दरेखखन्छ,	िि	यसलाई	समान	सहभाक्ििामा	उकास्	थप	सणुदृढ	
िनने	काय्तक्रम	बनाइयोस्	।

आठौँ	लक्ष्य	मययाहदि	काम,	यो	हाम्ो	सियाथधक	चासोको	विषय	हो	।	दैवनक	२	अमरेरिकी	
डलिभन्ा	कम	आम्ानी	भएका	मावनसको	सङ्ख्ा	विश्व	जनसङ्ख्ाको	आधा	छ	।	
हाम्ो	अिस्ा	पवन	त्यो	भन्ा	उन्ि	छैन	।	त्यसैलरे	यो	लक्ष्यलाई	समृद्द्धको	एजरेण्डासँि	
जोप्डयोस्	।

असमानिा	न्ूनीकिणको	उठाउनणुपनने	अकको	लक्ष्य	हो	।	सन्	१९९०	दरेखख	हालसम्ममा	
विश्वमा	असमानिा	११	प्रविशिलरे	 िृद्द्ध	भएको	िथ्ाङ्कलरे	बिाउँछ	।	हामै्	दरेशमा	
पवन	२०५४	सालविि	आइपणुग्ा	२०३४	सालको	िणुलनामा	िाप्ट्रि य	आयको	विििण	
सणुधािउन्णुख	 थथयो	।	 िि	 अहहलरे	 फरे रि	 असमानिा	फिाप्कलो	 हणु ँ दै	 छ,	 यसलाई	
न्ूनीकिण	िनने	वििको	काय्तक्रम	िय	िरियोस्	।	यसका	लाक्ि	आिश्यक	संस्ािि	
सणुदृढीकिणको	काय्तक्रममा	ध्ान	हदइयोस्	।
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अनुसूची १

राजनीतिक दल अनुसार तनर्वाचिि उम्मेदर्ारको संख्ात्मक तर्र्रण

िाजनीविक	दलको	नाम स्ानीय	
िह

प्रदरेश	सभा प्रविवनथध	सभा
िाप्ट्रि य	
सभा जम्मा %पहहलो	हणुनरे	

वनियाछचि	
हणुनरे

समानणु-
पाविक

पहहलो	हणुनरे	
वनियाछचि	
हणुनरे

समानणु-
पाविक

१ नरेपाल	कम्णुवनट्	पाटमी	(नरेकपा) १९५४० २४१ ११० ११६ ५८ ३९ २०१०४ ५५.९७

२ नरेपाली	काँरिरेस ११४५६ ४१ ७२ २३ ४० १३ ११६४५ ३२.४२

४ संघीय	समाजिादी	फोिम	नरेपाल १४३९ २४ १३ १० ६ २ १४९४ ४.१६

५ िाप्ट्रि य	जनिा	पाटमी	नरेपाल ११११ १६ १२ ११ ६ २ ११५८ ३.२२

६ नरेपाल	लोकिास्न्त्रक	फोिम ४६१ ० ० ० ० ० ४६१ १.२८

७ िाप्ट्रि य	प्रजािन्त्र	पाटमी २८५ ० ३ १ ० ० २८९ ०.८

८ स्िन्त्र २३३ ३ ० १ ० ० २३७ ०.६६

९ िाप्ट्रि य	जनमोचया १८६ २ २ १ ० ० १९१ ०.५३

१० नयाँ	शक्ति	पाटमी	नरेपाल ११० २ १ १ ० ० ११४ ०.३२
स्ोि:	वनियाचन	अायोिको	काययालय

ननेपताल कम्ुवनट् पताटटी (ननेकपता) (५६.१%) 
ननेपताली काँ्रनेस (३२.९%)
संघीर समताजवतादी फोरम, ननेपताल (४.१%)
रताष्ट््र जनतता पताटटी ननेपताल (३.२%)
ननेपताल लोकततान्न्त्रक फोरम (१.३%०
रताष्ट््र प्रजतातन्त्र पताटटी (०.८%)
स्वतन्त्र (०.७%)
रताष्ट््र जनमोचया (०.५%)
नराँ शयक्त पताटटी ननेपताल (०.३%)

राजनीतिक दल अनुसार स्ानीय िहमा तनर्वाचिि उम्मेदर्ारको अर्स्ा
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ननेपताल कम्ुवनट् पताटटी (ननेकपता) (६४.८%)
ननेपताली काँ्रनेस (२०.८%)
संघीर समताजवतादी फोरम, ननेपताल (६.८%)
रताष्ट््र जनतता पताटटी ननेपताल (५.२%)
ननेपताल लोकततान्न्त्रक फोरम (०.०%)
रताष्ट््र प्रजतातन्त्र पताटटी (०.६%)
स्वतन्त्र (०.६%)
रताष्ट््र जनमोचया (०.७%)
नराँ शयक्त पताटटी ननेपताल (०.६%)

ननेपताल कम्ुवनट् पताटटी (ननेकपता) (६३.५%)
ननेपताली काँ्रनेस (२३.०%)
संघीर समताजवतादी फोरम, ननेपताल (५.८%)
रताष्ट््र जनतता पताटटी ननेपताल (६.२%)
ननेपताल लोकततान्न्त्रक फोरम (०.०%)
रताष्ट््र प्रजतातन्त्र पताटटी (०.४%)
स्वतन्त्र (०.४%)
रताष्ट््र जनमोचया (०.४%)
नराँ शयक्त पताटटी ननेपताल (०.४%)

राजनीतिक दल अनुसार प्रदमेश शभामा तनर्वाचिि उम्मेदर्ारको अर्स्ा

राजनीतिक दल अनुसार प्रतितनधि सभामा तनर्वाचिि उम्मेदर्ारको अर्स्ा
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  रिस्ाव २

संसदीय के्त्रमा हाम्ो स्ान

हाम्ो स्ान कहाँ ?

२०६७	सालको	मरे	 हदिसबाट	यो	प्रश्न	िाजनीविक	नरेिृत्वसँि	नरेपाल	टरि रेड	 यूवनयन	
महासंघलरे	सोध्ो	।	यसपछछ	यस	प्रश्नलाई	संयणुति	टरि रेड	यणुवनयन	समन्वय	करे न्द	िथा	
यसमा	आबद्ध	टरि रेड	यणुवनयन	करे न्दहरूको	साझा	नािा	बन्ो	।

श्म	िाजनीविलाई	बजलयो	बनाएि	श्वमक	अथधकाि	ि	कल्ाणलाई	प्रभािकािी	
ढंिलरे	लािणु	ििाउन	जनप्रविवनथधमूलक	सबै	 वनकायमा	श्वमक	प्रविवनथधको	पहणु ँच	
ि	प्रभाि	आिश्यक	पछ्त 	।	नीवि	 वनमयाणदरेखख	काययान्वयनसम्म,	त्यसको	अनणुिमन	
ि	मूल्ाङ्कन	िथा	पणुनः	परिमाज्तनसम्मका	सािा	प्रप्क्रयामा	 वनिन्ि	यणुवनयनहरूको	
संलग्निा	ि	सप्क्रय	सहभाक्ििा	सणुवनजश्ि	िन्त	जरुिी	हणुन्छ	।	

जजफन्टलरे	भनरे	यो	िास्विकिा	०४६	सालको	परििि्तनसँिै	आमिसाि	िि्	यो	।	
२०४८	सालमा	वनियाछचि	पहहलो	संसदमा	नै	यसको	ित्ालीन	अध्क्	सहहि	नरेिा/
काय्तकियाहरूको	उपक्स्वि	िह्ो,	अन्	जनवनियाछचि	वनकायमा	महासंघको	संलग्निा	
िथा	प्क्रयाशीलिा	िह्ो	।	

उपलब्धिमा रव्ग रद्गछ–

ित्ालीन	संसदमा	 जजफन्टको	 नरेिृत्वको	श्म	 ऐन,	 २०४८	 ि	 टरि रेड	 यणुवनयन	 ऐन,	
२०४९	जािी	िन्तमा	महत्वपूण्त	भूवमका	िह्ो	।	त्यसपछछका	प्रत्यरेक	संसद	ि	अन्	
जन	वनियाछचि	वनकायमा	समरेि	संलग्न	महासंघका	प्रविवनथधहरूको	िैदरेजशक	िोजिाि	
ऐनको	संशोधन/परिमाज्तन	प्रप्क्रयाका	साथै,	हालको	श्म	ऐन,	योिदानमा	आधारिि	
सामाजजक	सणुिक्ा	ऐन	ि	अन्	श्म	कानणुनहरू	वनमयाणमा	जसज्तनामिक,	प्रभािकािी	
िथा	दबाबकािी	भूवमका	िह्ो	।	

श्मनीवि	ल्ाउनरे	 ि	 श्म	सम्मरेलन	 माफ्त ि्	 श्म	सम्न्धी	 मणुद्ामा	 सम्द्ध	 पक्को	
ध्ानाकष्तण	 ििाउनरेसम्मको	 काय्तमा	 महासंघको	 भूवमका	 प्रभािकािी	 बनाउन	
विनै	जनप्रविवनथध	माफ्त ि्	संभि	हणुनसक्यो	।	जनप्रविवनथधमूलक	वनकायमा	भएको	
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प्रविवनथधत्वकै	कािण	श्म	ि	श्वमकलाई	असि	िनने	िा	स्श्त	िनने	कणु नै	पवन	नीवि	ि	
काय्तक्रम	वनमयाणमा	जजफन्टको	संलग्निा	हणुनसक्यो	।	

िणिन्त्रको	घोषणा	ि	त्यसपछछ	संविधान	वनमयाणको	प्रप्क्रयामा	जजफन्टको	संलग्निा	
प्रभािकािी	ि	फलदायी	हणुनणुमा	यसका	प्रविवनथधको	उपक्स्वि	ि	भूवमकालरे	संभि	
भयो	।

सहमवत जनाउँछौँ–

नीवििि	 विषय–बस्णुमा	मात्रै	 हैन	महासंघको	अरिसििामा	स्ाप्पि	ि	सञ्ाजलि	
संयणुति	टरि रेड	यणुवनयन	समन्वय	करे न्दको	अिधािणा	स्ीकृि	भयो	।	यसको	परिचालन,	
श्म	सम्न्धी	मणुद्ामा	सबै	टरि रेड	यणुवनयनहरू	बीच	साझा	दृप्ट्कोण	ि	प्रभािकािी	नीवििि	
हस्क्रेपको	यात्रालरे	अकाि	जलनसक्यो	।	परिणामस्रुप	चाि	िहमा	िहरेको	न्ूनिम	
ज्यालालाई	विस्ाप्पि	ििी	एउटै	िाप्ट्रि य	न्ूनिम	ज्यालाको	व्यिस्ा	सम्ि	भयो	।	
योिदानमा	आधारिि	सामाजजक	सणुिक्ाको	व्यिस्ा,	श्म	कानणुन	परिमाज्तन	ि	नयाँ	
श्म	ऐन	िथा	सामाजजक	सणुिक्ा	ऐनको	सणुरुिाि	हणुनसक्यो	।	

वनददेजशत रछछौं–

यस	िष्तको	वनियाचन	परिणामपछछ	स्ानीय	िहमा	हाम्ो	महासंघसँि	सम्द्ध	श्वमक	
आन्ोलनका	अढाइ	सयभन्ा	बढी	साथीहरू	स्ानीय	िहमा	मरेयि,	उपमरेयि,	प्रमणुख,	
उपप्रमणुख,	 जजसस	प्रमणुख,	िडाका	अध्क्	ि	सदस्यमा	 वनियाछचि	हणुनणुभएको	छ	।	
प्रविवनथधसभा	िथा	प्रदरेशसभाहरूमा	पवन	झणै्ड	एक	दज्तनको	सङ्ख्ामा	हाम्ो	
नरेिृत्वबाट	प्रविवनथधत्व	भएको	छ	।	

यो	 प्रविवनथधत्व	 ि	 बढ्दो	 पहणु ँचका	आधािमा	 श्वमक	 िि्तको	 प्रभािकािी	स्ान	
िाज्यव्यिस्ामा	हदिो	हहसाबलरे	वनमयाण	िन्त	सप्कनरे	सम्ािनाहरू	थप	बजलया	भएका	
छन्	।	त्यसै	बाटोबाट	िाज्यको	पणुँजीपक्ीय	चरित्रलाई	रुपान्िण	िन्त	सप्कन्छ	।	
िाज्यव्यिस्ाका	सबै	 वनियाछचि	हणुनरे	िह	ि	 वनकायहरूमा	श्मजीिी	िि्तको	१०%	
स्ान	सणुवनजश्ि	िनने	अथभयानलाई	िाप्ट्रि य	कवमटीलरे	 वनिन्ििा	 हदन	महाथधिरेशन	
वनदनेश	िद्तछ	।
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अनुसूची २

संसदीय तनर्वािनमा ट्मेड युतनयन पृष्ठभूतमबाट तनर्वाचिि तर्र्रण
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अन्टणुफ १ २ ३ १ १ २ ४

जम्मा	 ४ १ ४ २ १ २ ७ ४ ४ ६ ३१ १०२ ८७

कणु ल १८९
माथथको	िाजलकामा	प्रदरेश	नं.	२	समािरेश	िरिएको	छैन	।

संसदीय तनर्वािनमा ट्मेड युतनयन पृष्ठभूतमबाट  
तनर्वाचिि उम्मेदर्ारको अर्स्ा
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Video Message from Special Guest - Ms. Sharan Burrow, General Secretary, ITUC
at Inauguration Programme of 7th National  Congress of GEFONT
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Guests from various National and International Organizations and Delegates
at Inauguration Programme of 7th National  Congress of GEFONT
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  रिस्ाव ३

समािवादउनु्ख राज्यव्यवस्ा

अहहलेको कठोर वास्ववकतामा हाम्ा अनुकूलताहरू

िाज्यलाई	पणुँजीपक्ीय	चरित्रको	बनाएि	कथथि	उदाििादको	शोषणमूलक	पणुँजीिादी	
माि्तमा	दौडाउन	अनरेक	षड्यन्त्रहरू	छन्,	शक्तिहरू	छन्	ि	दबाबहरू	छन्	।	िि	िाज्यलाई	
श्वमकपक्ीय	चरित्र	हददै	समाजिादको	समिामूलक	ि	शोषणमणुति	माि्तमा	दृढिाका	
साथ	अक्घ	बढ्न	जस्ासणुकै	कहठनाई	ि	अििोधहरूसँि	संघष्त	िन्त	हामी	प्रविबद्ध	छौँ	।

यद्प्प,	आजको	 वितिीय	पणुँजीलरे	नरेिृत्व	िरििहरेको	 विश्वव्यापीकिण	हाम्ा	लाक्ि	 ठूलो	
चणुनौिी	 हो	।	 बस्णुको	 उत्ादनमा	भन्ा	आयािमा	 हामी	आछश्ि	छौँ	।	सरेिा	क्रेत्रमा	
िोजिािीको	िीव्र	िविमा	वबस्ाि	भएपवन	सरेिा	क्रेत्र	आम	श्वमकका	लाक्ि	झन्	झन्	महँिो	
हणु ँदै	िएको	छ	।	पणुँजीको	कमीलरे	हामी	विकास	प्रप्क्रयामा	सि्त	ि	ऋणको	घरेिाबन्ीथभत्र	
हहपं्डिहरेका	छौँ	।	दरेशथभत्र	ि	दरेशबाहहि	प्रिासमा	हामी	बढ्दो	श्मशोषणमा	छौँ	।	यसिी	
बस्णु,	सरेिा,	पणुँजी	प्रिाह	ि	श्म	–	यी	चािै	आयाममा	हामी	असहज	ि	दवमि	अिस्ामा	
छौँ	।	योसँिसँिै	जलिायणु	परििि्तन	ि	िािाििणीय	प्रविकूलिा	पवन	मूलिः	श्वमक	िि्तकै	
लाक्ि	आजीविकामै	चणुनौिी	बवनसकरे को	छ	।	व्यािसाक्यक	कम्पनीहरूलरे	प्राकृविक	
स्ोिहरूमाथथ	िछाड–मछाड	िददै	कब्ा	जमाइिहरेछन्,	श्मजीिी	जनिालरे	प्रकृविका	
वनःशणुल्	उपहािहरूका	लाक्ि	पवन	महँिो	मूल्	विनणु्तपिरेको	छ,	िि	श्वमकहरूलरे	न्ूनिम	
ज्याला	पाउन	पवन	कहठन	भइिहरेको	छ	।	हाम्ा	प्राकृविक	ि	प्राथवमक	बस्णुहरू	कौडीको	
भाउमा	जलएि	हामीलाई	महँिो	मूल्मा	ियािी	बस्णु	बरेछचिहरेछन्	।	

विश्वव्यापीकिणका	बाहक	अन्ियाप्ट्रि य	वितिीय	संस्ाहरू	ि	शक्तििाट्रि हरूकै	इशािामा	
चलनरे	संयणुतििाट्रि 	संस्ाहरूको	 विकास	िणनीवि,	बहणु िाप्ट्रि य	कम्पनीहरू	ि	 विनैका	
सहयोिीहरूको	मालसामान	िथा	व्यािसाक्यक	शोषण,	शक्तििान्	िाट्रि हरूलरे	आफना	
प्रभािमा	घणुमाइिहनरे	 िाज्यव्यिस्ा	ि	शासन	एिं	उनीहरूलरे	नै	थोपिरेको	संसृ्वि	ि	
जीिनशैलीलरे	हामीलाई	रिजसि	पाददै	लिरेको	छ	।	उपभोतिािादको	अदृश्य	दासिामा	
नािरिकहरू	मूलिः	श्वमकहरूको	स्िन्त्रिा	सङ्कटमा	पिरेको	छ	।		
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औद्ोक्िक	पणुँजीिाद	२१औ	ँशिाब्दीमा	करे ही	सणुस्िामा	िहरे	पवन	 वितिीय	पणुँजीिाद	ि	
कपकोिरेटिन्त्रको	िीव्र	 ि	स्रेच्ाचािी	 विकास	धरेिै	 िविमान	छ	।	 २०औ	ँशिाब्दीको	
अन्त्यवििको	एजसयाली	सङ्कट	ि	२१औ	ँशिाब्दीको	पहहलो	दशकको	अन्त्यवििको	विश्व	
आथथ्तक	िथा	िोजिािी	सङ्कटलरे	उदािीकिणको	िानाशाही	िोब–ििाफमा	करे ही	धक्का	
लिाए	पवन	त्यो	िक्ामिक	होइन	आक्रामक	नै	छ	।	िि	२०औ	ँशिाब्दीका	अस्न्म	दणुई	
दशकमा	जस्ो	समाजिाद	झोक्राएको,	कणु प्प्रएको,	वनन्ाउिो	ि	प्रवििक्ामिक	अिस्ामा	
अब	छैन,	उठरे ि	मैदानमा	नयाँ	ढंिलरे	उथभइसकरे को	छ	।

अनरेक	अन्ियाप्ट्रि य	चलखरेल	ि	दबाबहरू	िथा	छचवनयाँ	समाजिादको	प्रभािबाट	यस	
क्रेत्रलाई	अलि	 पानने	 प्रयत्	जािी	 िहरेको	अिस्ाको	 दक््ँप्ण	 एजसया	 निउदाििादी	
मोडरेलबाटै	चजलिहरेको	छ	।	त्यसका	लाक्ि	अमरेरिका,	यणुिोप्पय	समणुदाय	ि	जापानको	
अथधकिम	प्रयास	हामी	दरेखखिहरेकै	छौँ	।	िि,	 छचवनयाँ	समाजिादको	धरेिथोि	प्रभाि	
स्ाभाविक	 छ	 ि	त्यो	 प्रभाि	 कम	 भए	 पवन	 विश्वमा	 िरिबहरूको	 सबैभन्ा	 ठूलो	
जनसङ्ख्ा	भएको	िरिबलोक	ठहरिनरे	दजक्ण	एजसयामा	पणुँजीिादी	मोडरेलको	सफलिा	
सम्ि	छैन	।	प्कनभनरे	त्यसलरे	असमानिालाई	झन्	झन्	विकिाल	बनाउँदै	अक्स्ििा	ि	
आिङ्किादलाई	नै	बल	पणुिरेको	िास्विकिा	किै	लणुकरे को	छैन	।	िसथ्त,	दजक्ण	एजसयाली	
दरेशहरूमा	जविसणुकै	पजश्ममणुखी	ि	समाजिादवििोधी	सतिा	िा	सिकािहरू	भए	पवन	
लोककल्ाणकािी	काय्तक्रम,	समाजिादी	उपायहरू	िथा	सामाजजक	सणुिक्ाको	दायिा	
वबस्ाि	िन्त	िी	बाध्	हणुनरेछन्	।	

रव्ग रछछौं–

यसै	 पृष्ठभूवममा	यो	 महाथधिरेशन	िि्त	 महसणुस	िद्तछ	–	स्ट्	सैद्धास्न्क–िैचारिक	
अडानहरू,	व्यािहारिक	रुपमा	काययान्वयन	िन्त	सप्कनरे	काय्तक्रमहरू,	आिथधक	योजना	
िथा	आदश्त	ि	इमान्ाि,	जािरुक	ि	प्रविबद्ध	नरेिा–काय्तकिया	सहहिको	ठूलो	पंक्ति,	
सम्पूण्त	सदस्यहरू	ि	िमाम	श्मजीिी	िि्तलाई	जलएि	सँिसँिै	समाजिादविि	यात्रा	िनणु्त	
छ	नरेपाल	टरि रेड	यणुवनयन	महासंघलरे	।	छोटो	समय	अिथधमा	पवन	अनरेक	उिाि–चढाबहरू	
खप्पसकरे को	ि	चाि	पणुस्ामा	 हहप्डिहरेको	हाम्ो	टरि रेड	यणुवनयन	आन्ोलन	अनणुभिहरूका	
उल्रेखनीय	बलमा	उथभएको	छ	।

हामी सचेत र संवेदनशील छौँ–

हालको	नरेपाली	समाजको	िि्त	क्स्विको	समान्	अिलोकन	िदया	करे 	दरेखखन्छ	भनरे	सामन्	
िि्तको	ठूलो	भाि	खखइएि	मध्म	िि्तमा	रुपान्रिि	भइिहरेको	छ	।	व्यिसायी	िि्तको	
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ठूलो	भाि	मध्मिि्तमा	नै	पद्तछ	।	श्वमक	िि्तको	महत्वपूण्त	भाि	क्रमशः	मध्म	िि्तमा	
संक्रमण	िरििहरेको	छ	।	यसिी	क्रमशः	समाजको	मूलधाि	मध्मििमीय	मानजसकिा	ि	
जीिनशैलीमा	उपभोतिािादको	बृहि	घरेिामा	प्रिरेश	िरििहरेको	छ	।	समाजको	सबैभन्ा	
प्रभािशाली,	िाज्यका	नीविहरूमा	हाबी	ि	िाज्य,	िाजनीवि,	अथ्तिन्त्र,	संसृ्वि,	संस्ािि	
सम्न्धहरू	ि	विश्वसम्न्धहरूको	नरेिृत्वदायी,	वनयामक	ि	वनयन्त्रक	भूवमकामा	मध्म	
िि्त	स्ाप्पि	भइिहरेको	छ	।	

ववश्ास रछछौं–

समाजको	मूलधािमा	अहम	भूवमकामा	श्वमक	िि्तलाई	स्ाप्पि	िनने	हो	भनरे	श्वमक	
िि्तलाई	मध्म	िि्तमा	रुपान्िण	िनने	िणनीविक	योजना	जलएिै	टरि रेड	यणुवनयन	आन्ोलन	
ि	हाम्ो	महासंघलरे	अक्घ	बढनणुपछ्त 	।	प्कनभनरे	श्वमक	िि्तलाई	मध्म	िि्तमा	रुपान्िण	
िन्त	नसकरे मा	अथधकािको	संिक्ण	ि	जीिनस्िको	उठान	हणुन	सतैिन,	साथै	समाज	
ि	िाज्यव्यिस्ामा	प्रविवनथधत्व	ि	नरेिृत्व	 जलन	नसक्रे	हणुनालरे	सधैं	सानाविना	हक	ि	
हहिका	लाक्ि	पवन	माग्नरे	ि	झिडामात्र	िरििहनरे	उपरेजक्ि	िथा	पीप्डि	भइिहनणुपनने	वनयवि	
कहहल्ै	समाप्त	हणुनरेछैन	।	

समाजको	 क्स्ििा,	शास्न्	ि	समृद्द्धका	लाक्ि	िि्तहरू	बीचको	द्न्द्वलाई	रुपान्िण	
ि	व्यिस्ापन	िनणु्त	आिश्यक	छ	।	िि्त	संक्रमणको	प्रप्क्रयालाई	सहज	ि	प्रिवििामी	
बनाउन	सकािामिक	ि	समिामूलक	बाटोविि	मोड्नणु	जरुिी	छ	।	

महाधिवेशन वनददेश रद्गछ–

संविधानको	पूण्त	काययान्वयन	ि	श्वमकमणुखी	समाजिादिफ्त 	अविचजलि	अक्घ	बप्ढिहन	
आफनो	समरि	नरेिा,	काय्तकिया,	सदस्यसहहिको	श्मपंक्तिलाई	

 l समाजको	 क्स्ििा,	शास्न्	 ि	समृद्द्धका	लाक्ि	िि्तहरू	बीचको	द्न्द्वलाई	
रुपान्िण	ि	व्यिस्ापन	िन्त

 l श्वमक	िि्तलाई	मध्मिि्तमा	रुपान्िण	िनने	माि्तमा	दृढिाका	साथ	लाग्न
 l ििमीय	ि	सामाजजक	समािरेशीकिणलाई	िाज्यव्यिस्ामा	सणुवनजश्ि	ििाउन
 l पणुँजीपक्ीयिाबाट	हाम्ो	िाज्यव्यिस्ालाई	श्मपक्ीय	धािमा	डोि््याउन
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अनुसूची ३

नमेपालको संतर्िानमा श्रतमक अधिकार

नेपालको संनवधान सभाले २०७२ असोि ३ गतेका ददन नयाँ संनवधानको िारी 
गर् यो । यस सनवधानले नेपाली िनतालाई नवभभन्न प्रकारको मौजलकहरुको प्रत्ाभुनत 
गरेको छ भने नेपालको इनतहासमा पदहलो पटक श्नमकको लागी पनन श्म सम्वन्धि 
नवभभन्न मौजलकहकहरु समावेश छन् । संनवधानमा श्नमकको सम्वधिमा व्यवस्ा 
गरेको मौजलकहरु ननम्न अनुसार रहेको  छ । 

 l रोजरारीको हक : हरेक नागररकलाई आफुले चाहेको रोिगारीको छनौट गनने 
हक संनवधान गरेको छ । रोिगार र वेरोिगारी अवस्ा तथा शत्तहरु संक्घय 
कानुन द्ारा ननधारण हुनेछ । संनवधानको प्रावधान लागु गनने संसदले रोिगार 
ऐन २०७५ िारी गरी लागु भै सकेको छ र िसले प्रते्क पररवारको कम्ीमा 
एकिनालाई वार ््तक नु्नतम १०० ददनको रोिगारी प्रत्ाभुती गरेको छ । 

 l उचचत श्म अभ्ासको हक : संनवधानले प्रत्ेक श्नमकलाई उचचत श्म 
अभ्ासको हकको ग्ारेन्टी गरेको छ । यस प्रावधान काय्तन्वयन गन्तका लाक्ग 
संसदले श्म ऐन २०७४ पाररत गर ्यो । िसले अनुचचत श्म अभ्ासलाई नन्ेभधत 
छ र कानुनको निरमा दण्डननय छ । 

 l श्वमकको पररभाषा : संनवधानले इनतहासमा पदहलोपटक श्नमकको पररभा्ा 
गरेको छ । िस अनुसार श्नमक त्सलाई भननन्छ, िसले वौद्द्क वा शाररररक 
काय्त गरी रोिगारदाताबाट पाररश्नमक जलन्छन् । यस पररभा्ावाट मानजसक, 
वौद्द्क र शाररररक काम गनने सवै कामदार वा कम्तचारीलाई संनवधानको 
मौजलक हकको काय्तन्वयनको दायरा भभत्र ल्ाउने काम गरेकोछ ।

 l उचचत पाररश्वमकको हक : संनवधानले प्रते्क श्नमकलाई उचचत पाररश्नमक 
र सुनवधाको हकहुने कुराको ग्ारेन्टी गरेकोछ । यो प्रावधानलाई काययान्वयन 
गन्त श्म ऐन २०७४  मा धेरै प्रावधानहरु राखखएको छ । िस अनुसार नेपाल 
सरकारद्ारा घोर्त नु्नतम पाररश्नमक नवपररत हुने गरी कुनै रोिगार सम्ौता 
गन्त पाउने छैन ।  श्नमकहहरुलाई सरकारले ननधयारण गरेको न्ुनतम पाररश्नमक 
भन्ा वरि हुने गरी सामुदहक सौदाबािी गनने अभधकार रहन्छ ।
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 l सामाजजक सुरक्ाको हक : प्रते्क श्नमकलाई योगदानमा आधाररत सामाजिक 
सुरक्ा प्रणालीवाट संरक्ण पाउने हक हुने छ । संनवधानको यो प्रावधान 
काययान्वयन गन्त संसदले योगदानमा आधाररत सामाजिक सुरक्ा ऐन २०७४ 
पाररत गर् यो । यो व््त देखख रोिगारदाता तथा श्नमकको सुचचकरण प्रकृया 
शुरु गररएको छ । सामाजिक सुरक्ा बाड्तले योगदानमा आधाररत सुरक्ा प्रणाली 
अन्रगत श्नमकलाई स्ास् उपचार सुरक्ा, मातृत्व सुरक्ा,  दघु्तटना तथा 
अशतिता सुरक्ा, आश्ीत पररवार सुरक्ा र वृद्ावस्ा सुरक्ा प्रदान गनने ननण्तय 
गरेको छ । यी सवै सुनवधाहरु नेपाली नागरीकलाई मात्र नभई नेपालमा काम 
गनने नवदेशीहरुलाई समेत नवना भेदभाव लागु हुनेछ ।

 श्नमकको लागी योगदानमा आधाररत सामाजिक सुरक्ा ऐन वाहेक आम 
िनताको लागी सामाजिक सुरक्ा ऐन २०७५ लाई संसदले पाररत गरेको छ, 
िसले रािस् आधारीत भै साव्तभौनमक सामाजिक सुरक्ा काय्तक्रम िस्ै 
वृद्भत्ा काय्तक्रम, एकल मदहला, अशति व्यक्ति, लोकतन्त्रका सेनानी, 
लापोनु्ख िातीलाई भत्ा ददने लगायतको काय्तहरु समेरटएको छ ।

 l संरठन स्वतन्त्रता र सामुहहक सौदाबाजीको हक : संनवधानले प्रचजलत 
कानूनको अभधनमा रदह  प्रते्क श्नमकलाई टे्ड युननयनको स्ापना गनने, 
युननयनमा संलग्न हुने र सामुदहक सौदाबािमा संलग्न हुने हकलाई मौजलकहकको 
रुपमा स्ापीत गरेको छ । यो प्रावधान काययान्वयन गन्तका लागी श्म ऐन 
२०७४ र श्म ननयमावली २०७५ मा थुप्रे प्रावधानहरु राखखएको । यस ऐनले 
प्रनतष्ठान तहमा मात्र नभई उधोग तहमा अथयात रोिगारदाता संघ र टे्ड युननयन 
संघको तहमा पनी सामुदहक सौदाबािको अभधकार ददएको छ । त्हाँ छुटै् टे्ड 
युननयन ऐन २०४९ कृयाजशल रहेको छ, िसले युननयनको दतया, व्यवस्ापन र 
ननयमनको काम गद्तछ ।

 l शोषण ववरुद्धको हक : संनवधानले हरेक व्यक्तिलाई शो्ण नवरुद्को हकको 
प्रत्ाभुनत गरेको  छ । कुनै पनन व्यक्तिलाई धम्त, संसृ्नत, परम्परा प्रथा वा कुनै 
अन् यसै् आधारमा कुनै प्रकारले शो्ण गन्त पाईने छैन । कुनै पनन व्यक्तिलाई 
बेचनबखन गन्त वा  दास तुल्ाउन पाईने छैन र गरेमा यसलाई कानुनद्ारा 
दण्डननय मानननेछ । कुनै पनन व्यक्तिलाई वाध्यकारी श्ममा संलग्न गराउन पाईने 
छैन । बाध्यकारी श्म गराएमा रपरडतलाई क्नतपुनत्त ददनुको साथै रपडकलाई 
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दण्ड ददनुपछ्त  । शो्ण नवरुद्को हकलाई काययान्वयन गन्त श्म ऐन २०७४ र 
मुलुकी ऐन २०७४ मा नवभभन्न प्रावधानहरु उले्ख गररएको छ । यसको साथै 
त्हाँ मानव बेचनवखन ऐन २०६४ र कमैया ऐन २०५८ को पनन छन् ।

 l बाल श्म ववरुद्धको अधिकार : संनवधानले बालबाजलकासंग सम्वन्धित हकको 
समेत संरक्ण गरेको छ। कुनै पनन बालबाजलकालाई उद्ोग, कारखाना, खानी 
वा यसै् अन् कुनै िोखखमपुण्त काममा लगाउन पाईने छैन । यसरी नै कुनै  पनन 
बालबाजलकालाई सेना, प्रहरी शसस्त्र समुह सेनामा भतती गन्त पाइदैन र धम्त र 
ससृ्नत, परम्पराको नममा शारररीक, मानजसक, यौनिन् वा अन् कुनै प्रकारले 
शो्ण गन्त पाइदैन । यसै गरी माथी लेखखएको कुनै पनी काय्तहरु कानुनद्ारा 
दण्डननय र यस्ो काम गनने बालबालीकालाई कानुनअनुसार क्नतपुनत्त पाउने 
हक समेत संनवधानले प्रत्ाभुनत गरेको छ ।

 यी प्रावधान काययान्वयन गन्तको लागी संसदले बालबालीका ऐन २०७५ 
पाररत गरेको छ । यसरी नै मुलुकी ऐन २०७४ मा र बालश्म (ननयनमत र नन्ेध) 
ऐन २०५६ मा थुप्रै प्रावधानहरु राखखएको छ।

 l समानताको हक : संनवधानले पाररश्नमक र सामाजिक सुरक्ाको प्रत्ाभुनतमा 
कसैलाई पनन कुनै प्रकारको भेदभाव गन्त पाइदैन भनेर प्रष्ट पारेको छ । संनवधान 
अनुसार राज्यले  कुनै पनी नागरीकहरुको नवचमा उत्पभत्, धम्त, िातिाती, 
शाररररक अवस्ा, वैवादहक अवस्ा, अक्तिता, नवचार तथा आस्ा, गभया 
अवस्ा, भा्ा, आभथ्तक अवस्ा, भौगोजलक अवस्स्ती  या अन् कुनै आधारमा 
नागररकहरुको नबच भेदभाव गन्त पाईने छैन । तर संनवधानले कुनै पछारड परेको 
पक् वा समुदाय वा समाजिक समुहलाई माथी उठाउने दहसावले सकारात्मक 
नवभेद गरेकोलाई भेदभाव नमाननने व्यवस्ा समेत गरेको छ । 

संनवधानको मौजलकहकहरु काययान्वयन गन्तको लाक्ग संसदले २०७५ असोि भभत्र 
ननम्न कानुन पाररत गरी लागु समेत भै सकेको छः  

 l सामाजिक सुरक्ा ऐन २०७५
 l अननवाय्त तथा ननशुल्क जशक्ा सम्बधिी ऐन २०७५
 l व्यक्तिगत गोपननयता सम्बधिी ऐन २०७५
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 l िानतय भेदभाव तथा छुवाछुत (अपराध र सिाँय पदहलो संशोधन) ऐन 
२०७५

 l आवासको अभधकार सम्बधिी ऐन २०७५
 l रोिगारीको हक सम्बधिी ऐन २०७५
 l खाद् अभधकार तथा खाद् सम्प्रभुता सम्बधिी ऐन २०७५
 l िनस्ास्थ्य सेवा ऐन २०७५
 l सुरजक्त मातृत्व र प्रिनन् अभधकार ऐन २०७५ 
 l उपभोतिा संरक्ण ऐन २०७५
 l बालबालीका सम्बधिी ऐन २०७५
 l वातावरण संरक्ण (पदहलो संशोधन) ऐन २०७५
 l अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अभधकार सम्बधिी ( पदहलो संशोधन) ऐन 

२०७५
 l भुनम (सातौ संशोधन ) ऐन २०७५
 l अपराध रपरडत संरक्ण ऐन २०७५

२०१५ को संनवधान पचछ संसदद्ारा केही कानुनहरु अपनाए िुन यसप्रकार छ ,

 l श्म ऐन २०१७
 l योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्ा ऐन २०१७
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Special Guest, Ms. Catelene Passchier - President, Workers Group, ILO
at Inauguration Programme of 7th National  Congress of GEFONT
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Panel Disssion on "Prosperous Working Class in Consolidated Democracy" 
during 7th National  Congress of GEFONT
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  रिस्ाव ४

श्मबिार सुधार

हामी तुलना रछछाैं – ववतरण, उपभोर र वबलासको

विििण	प्रणाली	न्ायपूण्त	हणुनरे	सणुवनजश्ि	नभई	उत्ादन,	उपभोि	ि	खणुशी	सँिसँिै	
सहयात्रा	ििरेको	किै	दरेखखदैन	।	विििणको	विषमिालाई	उपरेक्ा	ििी	ििी	उत्ादनमा	
मात्र	जोड	 हदएमा	आथथ्तक	क्रेत्रमा	एकाथधकाि	ि	िाजनीविमा	स्रेच्ाचाि	बढ्छ	।	
यसो	भएमा	उत्ादन	श्म	शोषणको	जिमा	उथभनरेछ	।	उत्ादन	मानिीय	पक्को	
उपरेक्ा	ि	यास्न्त्रक	िरिकालरे	प्रविथधमा	आछश्ि	हणु ँदै	िएमा	आथथ्तक	असमानिाको	
खाडल	िहहिो	ि	फिाप्कलो	हणु ँदैजान्छ	।	उत्ादन	श्म	शोषणमा	निही	असल	श्म	
विभाजन	ि	प्रविफलको	न्ायोछचि	विििणको	पथमा	ियो	भनरे	मात्र	उपभोिलरे	पवन	
ठीक	बाटो	ि	सबैको	पहणु ँचमा	जान	पाउँछ	।	अन्था	उपभोि	सीवमि	समूह	ि	वनजश्ि	
िि्तको	 विलासमा	सीवमि	हणुनपणुग्छ	।	उपभोि	 विलासको	सीवमि	िहमा	घरेरियोरे	
भनरे	विििण	अन्ायपूण्त	हणुन्छ	ि	शोषणको	मात्रालरे	सीमाहरू	च्ातदै	जान्छ	।	त्यसैलरे	
विििण	प्रणालीलाई	सामूहहकिा,	समिा	ि	त्यािको	भािनामा	आधारिि	बनाउन	
िि्तहरूको	समािरेशीकिण	आिश्यक	हणुन्छ	।	यस्ो	समािरेशीकिणलरे	मात्र	श्वमक	
िि्तलाई	उपयणुति	स्ान,	शासनमा	सप्क्रय	सहभाक्ििा	ि	िाज्यव्यिस्ामा	स्ावमत्व	
हदनसक्छ	।	

वविम्बना–

अहहलरेको	अिस्ामा	अक्स्ि	ि	अवनजश्ि	आय–संिचनामा	प्टकरे को	अथ्तिन्त्रमा	हामी	
बाँछचिहरेछौँ	।	उपभोि	ि	असमानिाको	एउटा	छचत्र	औसि	प्रविव्यविm	उपभोिलाई	
मात्रै	हरेिरे 	 पवन	प्रट्	हणुन्छ	।	शीष्तमा	 िहरेका	१०∞	उच्–आय	िि्तका	घिपरििािको	
प्रविव्यविm	उपभोि	स्ि	वनध्तनिम	१०∞	घि	परििािको	भन्ा	साढरे	११	िणुणा	बढी	
छ	।	साढरे	१५∞	घि	परििाि	सािै	नपणुि	खाद्अिस्ामा	भोकभोकै	जीिन	धावनिहरेका	
छन्	।	
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यसैकािण	 महाथधिरेशन	समृद्द्धको	 िात्ाजलक	लक्ष्यमा	 बजलयो	 जोड	 हदन्छ	 –
सामाजजक	 प्पिावमडका	अस्न्म	समूहहरूलाई	मध्म	िि्तमा	रुपान्रिि	िनणु्त	 नै	
समृद्द्धको	यात्रामा	िात्ाजलक	लक्ष्य	हणुनसकछ	।	

श्म	उत्ादकत्व,	व्यक्तििि	क्मिा	ि	घिपरििाि	सम्पन्िा	सूचक	सबैमा	काठमाडौँ	
उपत्यका	श्रेष्ठिा	क्रममा	एक	नम्िमा	छ	।	यसलरे	दरेशको	िाजधानीमा	नै	सबै	अिसि	
सीवमि	िहरेकोिफ्त 	सङ्करेि	िद्तछ	।	

फलिः	यो	महाथधिरेशनको	ध्ान	करे प्न्दि	भएको	छ	–	सबै	क्रेत्रका	श्वमकहरूको	
उत्ादकत्व,	व्यक्तििि	क्मिा	ि	घिपरििािको	सम्पन्िाका	सूचकहरूलाई	कम्ीमा	
काठमाडौँ	उपत्यकाकै	स्िमा	ल्ाइपणुि्	याउनरे	िात्ाजलक	लक्ष्यमा	।

मणुद्ास्स्विको	दिसँि	िा	मूल्िृद्द्धसँि	पारिश्वमकको	िादात्म्यिा	अथयाि्	ज्याला	
सूचकाङ्कीकिण	निरिदंा	श्मशोषणको	लाक्ि	एउटा	आधाि	ियाि	हणुन्छ,	यद्प्प	ज्याला	
सूचकाङ्कीकिणलरे	मात्रै	श्मशोषण	िोक्	सप्कंदैन	।

आईएलओको	विश्व	पारिश्वमक	प्रवििरेदनका	अनणुसाि	ज्याला	िृद्द्धको	दि	विकजसि	
दरेशहरूमा	बढरेि	िएको	छ	।	िि	विकासशील	दरेशहरूमा	िास्विक	ज्याला	िृद्द्धमा	
ह्ास	दरेखखन्छ	।	विश्वकै	िास्विक	ज्याला	िृद्द्ध	२०१२	को	२.५	बाट	झिरेि	२०१५	मा	
१.७	प्रविशिमा	आएको	छ,	चीनको	छछटो	छछटो	भइिहरेको	ज्याला	िृद्द्धलाई	छोडरेि	हरेनने	
हो	भनरे	विश्वको	िास्विक	ज्याला	िृद्द्धदि	२०१२	को	१.६	बाट	झिरेि	०.९	प्रविशिमा	
ह्ास	भएको	पाइन्छ	।	

महसुस रद्गछौँ–

यी	 िथ्ाङ्कहरू	 विश्वभरि	 नै	 श्वमकहरूको	 ठूलो	 बहणुसङ्ख्क	 भाि	 िास्विक	
ज्यालाको	 ह्ासलरे	 पीप्डि	भएको	 दरेखाउँछन्	।	त्यसैलरे	सबै	श्वमकको	 ि	 नरेपाली	
श्वमकको	पवन	माि	उच्	ज्याला	ि	िोजिािीप्रवि	संिरेदनशील	अथ्तव्यिस्ा	नै	हो	।	
श्वमकिि्तलरे	खोजरेको	अथ्तव्यिस्ा	भन्णु	 नै	अन्ाय	 ि	शोषणको	 जसक्रीलरे	 बाधरेि	
डोि्	याईिहरेको	श्मबजािलाई	न्ायपूण्त	श्मबजािमा	रुपान्िण	िन्त	ध्ानकरे प्न्दि	
िनने	समाजिादोन्णुख	अथ्तव्यिस्ा	हो	।	िसथ्त	प्रविवनथधसभा	ि	प्रदरेशसभामा	आथथ्तक	
िथा	सामाजजक	परिषद	िठन	ििी	श्वमकका	एजरेण्डालाई	संसदलरे	सोझै	सम्ोधन	
िनने	प्रणाली	बसाउन	आरिह	िद्तछ	।
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स्वदेशधभत्र मात्र होइन–

प्रिासी	नरेपाली	श्वमकहरूलाई	संिहठि	िनने	नयाँ	सोच	महासंघलरे	आफनो	स्ापनाको	
लितैि	सणुरु	िि्	यो	।	नरेपाली	श्वमक	काय्तिि	दरेशमा	नै	उनीहरूलाई	संिहठि	ििी	त्यस	ै
दरेशको	टरि रेड	यणुवनयन	संिठनमा	आबद्ध	ििाउँदै	संिजक्ि	िनने	नीवि	 जलएि	 जजफन्ट	
सहयोि	समूह	िठन	िनने	काम	सणुरु	िरियो	।	िन्व्य	िाट्रिका	यणुवनयनहरूको	प्रिासी	
श्वमकलाई	हरेनने	शत्रणुिि	दृप्ट्कोण	फरे नने	कामका	साथै	प्रिासी	श्वमकका	मणुद्ा	यणुवनयन	
आन्ोलनकै	मणुद्ा	हणुन्	भन्रे	यथाथ्त	स्ाप्पि	िन्तमा	हाम्ो	महासंघको	भूवमका	विश्वभरि	
नै	प्रशंजसि	भएको	छ	।	दजक्ण	कोरिया	ि	हङकङबाट	थालरेको	योरे	कामलरे	हामीलाई	
अन्ियाप्ट्रि य	सम्न्ध	विकासमा	समरेि	ठूलो	सहयोि	पणुग्ो	।	प्रिासी	नरेपाली	श्वमकको	
पक्मा	विकजसि	िरिएको	अथभयान	ि	आन्ोलनको	यो	महाथधिरेशन	उच्	मूल्ाङ्कन	
िद्तछ	।

रौरव बोि रद्गछौँ–

यणुिान्कािी	परििि्तनहरू	िाजनीविक	परिदृश्यमा	मात्र	भएका	होइनन्	।	श्मबजािमा	
पवन	हाम्ो	कहठन	ि	समप्प्ति	प्रयत्लरे	अिणुलनीय	परििि्तनहरू	ल्ाएको	छ,	िि	त्यसलाई	
संस्ािि	िन्त	अझ	धरेिै	सणुझबणुझ	ि	कट्साध्	प्रयत्	चाहहएको	छ	।	श्मबजािलाई	
न्ायपूण्त	बनाउन	संविधानमा	श्वमकका	अथधकािहरूलाई	मौजलक	अथधकािहरू	ि	
अन्	धािाहरूमा	समािरेश	ििाउन	वनकै्क	ठूलो	हदसम्म	हामी	सफल	भएका	छौँ	।	
नयाँ	श्मऐनको	माध्मलरे	समरि	अनौपचारिक	क्रेत्रलाई	औपचारिक	क्रेत्रमा	परिणि	
िन्त	हामीलरे	सकरे का	छौँ	।	सामाजजक	सणुिक्ा	ि	सामाजजक	सणुिक्ा	कोष	सम्न्धी	ऐनका	
माध्मबाट	श्मबजािको	अक्घ	बढ्नरे	माि्तलाई	नै	श्वमकपक्ीय	ि	समाजिादी	मोडविि	
मोप्डसकरे का	छौँ	।	सफल	काययान्वयनको	पाटोमा	अब	महासंघको	 जसिंो	पंक्तिको	
परिचालनको	आिश्यकिा	छ	।			

ववश्ास व्यक्त रद्गछौँ–

मययाहदि	कामको	बाटो	नै	श्मशक्तिको	ि	श्वमक	िि्तको	समृद्द्धिफ्त को	बाटो	हो	।	
श्वमक	िि्तको	अथधकाि	ि	स्ानको	सणुवनजश्ििाको	िाजनीविक	जिमा	नै	मययाहदि	
कामको	बाटो	बनाउन	सप्कन्छ	।	मययाहदि	कामको	बाटो	भनरेको	आजको	नरेपाली	
सन्भ्तमा	न्ायोछचि	उच्	ज्याला,	मानिीय	काययािस्ा	ि	सबै	श्मजीिीका	लाक्ि	
सामाजजक	सणुिक्ा	हो	।
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आिामी	काय्तकालमा	महासंघका	नीवि,	काय्तक्रम	ि	सांिठवनक	संिचनाहरू	दृढिाका	
साथ	श्वमक	िि्तको	अथधकाि	ि	स्ानको	सणुवनजश्ििा	िथा	उच्	ज्याला,	मानिीय	
काययािस्ा	ि	सबै	श्मजीिीका	लाक्ि	सामाजजक	सणुिक्ा	प्राप्त	िनने	ि	प्राप्प्तहरूको	
सणुदृढीकिणको	हदशामा	नै	उन्णुख	िहन	यो	महाथधिरेशन	वनदनेशन	िद्तछ	।

वनददेजशत रद्गछछौं–

महाथधिरेशन	फरे रि	पवन	ठहि	िद्तछ	–	ज्यालािृद्द्ध	असमानिा	विरुद्धको	मूल	औजाि	
हो	।	त्यसैलरे	वनम्न	विषयमा	ध्ान	हदन	वनदनेजशि	िद्तछ	ः

 l मययाहदि	िोजिािीका	लाक्ि	श्मकानणुनको	काययान्वयन

 l प्रादरेजशक	ि	व्यिसायिि	स्िमा	सामूहहक	सौदाबाजी

 l िाप्ट्रि य	स्िमा	नीवििि	सामाजजक	सम्ाद	

 l िात्ालै	थप	रु.	५,०००	ज्यालािृद्द्धको	दबाबकािी	एकिाबद्ध	अथभयान

 l करे न्दमा	नीवि	वनमयाणमा	बलशाली	ि	प्रभािशाली	भूवमकामा	हाम्ो	संिठन	
ि	यणुवनयन	आन्ोलन

 l सामाजजक	सणुिक्ाको	दायिा	वबस्ािमा	वनिन्ििा	ि	लाखौँलाख	श्वमकको	
जीिनस्िमा	िृद्द्ध	

 l िाज्यका	सबै	िीनै	िहको	श्मप्रवि	 संिरेदनशीलिामा	 िृद्द्ध	ि	श्मबजाि	
न्ायपूण्त	बनै्	जानरे	अिस्ा

 l स्ानीयिहमा	श्वमकको	पञ्जीकिण	ि	श्मडरेस्को	सञ्ालन		

 l काय्तथलोमा	 नविजा	 हदनरे	 औद्ोक्िकस्िको	 सामूहहक	 सौदाबाजीको	
िविशील	प्रणाली

 l यणुवनयनहरूको	एकल	बािनेवनङ	प्ानरेल

 l श्म	सम्पिीक्णलाई	स्ानीय	िहमा	स्ाप्पि	ििी	 िणुरुनै्	कािबाहीमा	
प्क्रयाशील	हणुनरे	श्म	वनिीक्ण	प्रणाली

श्म	ि	पणुँजीबीचको	सहसम्न्ध	आजको	 विश्वमा	संघष्त	 ि	सहकाय्तको	अन्त्यहीन	
श्ृङ्खला	बनरेि	चजलिहरेको	छ	।	त्यसैलरे	संघष्तमात्रको	अिाजकिा	ि	सहकाय्त	मात्रको	
रुग्णिा	दणुबैभन्ा	फिक	सन्णुजलि	मोडरेलको	िथ्	ि	िक्त का	दणुई	बजलया	आधािमा	
िविशील	सामूहहक	सौदाबाजी	प्रणालीमा	महाथधिरेशन	जोड	हदन्छ	।
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साि्तजवनक,	 वनजी	 ि	 सहकािी	 –	 यी	 िीन	 खम्ामा	 उथभएको	 अथ्तव्यिस्ाको	
विकासलाई	जोड	 हददैं	समाजिाद	नै	दीघ्तकालीन	लक्ष्य	जलएको	नरेपाली	श्वमक	
िि्तलरे	चाहरेको	श्मबजािका	वनम्न	विशरेषिा	हणुनणुपछ्त 	भन्रे	यो	महाथधिरेशन	ठहि	िद्तछ	ः		

 l लोककल्ाणकािी	काय्तक्रम	ि	सामाजजक	सणुिक्ाको	बृहि	दायिा

 l उच्	ज्याला	–	उच्	उत्ादकत्व	

 l समाजिादी	विचािलरे	डोि्	याएको	बजाि	वनयमन	

 l ज्याला	ि	िोजिािी	आधारिि	विकास	िणनीवि

 l औद्ोक्िक	ि	विषयिि	सामणुहहक	सौदाबाजीको	समयबद्ध	प्रणाली

 l श्वमकहरूलाई	उत्ादनका	साधनको	माजलक	बनाउँदै	लैजानरे	दीघ्तकालीन	
सोच	

 l श्वमक	िि्तलाई	िोजिािीको	िणुणस्ि,	आयस्ि	ि	जीिनस्िमा	सणुधाि	िददै	
मध्म	िि्तमा	रुपान्िण	

 l बाह्	 विश्वमा	 प्रिासी	 श्वमकको	 दूिािासमाफ्त ि् 	 िथा	 यणु वनयन	
आन्ोलनमाफ्त ि्	संिक्ण
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अनुसूची ४

र्ास्ततर्क ज्ाला र्ृद्धि १९६५ दमेखि १९९२ सम् (युतनयनलमे मान्यिा 
पाउनुअघघ) र १९९२ दमेिि २०१८ सम् (युतनयनलमे मान्यिा पाइसकमे िपछ)

िष्त अौसि	ज्याला	रू िाप्ट्रि य	उपभोतिा	मूल्	
सूचकांक

िास्विक	ज्याला	
सूचकांक

१९६५ १५७ १०० १००
१९६६ १५७ १०२ ९८
१९७३ १९० १५७ ७७.१
१९७८ २९६ २२२ ८५.१
१९८० ३७० ३७८ ६२.४
१९८३ ४४० ५०७ ५५.२
१९८५ ५४० ६११ ५६.३
१९८७ ६६३ ७६९ ५४.९
१९८९ ९३१ ९१२ ६५.०
१९९२ १२३२ १३२० ५९.५

िष्त अौसि	ज्याला	रू िाप्ट्रि य	उपभोतिा	मूल्	
सूचकांक

िास्विक	ज्याला	
सूचकांक

१९९२ १२३२ १०० १००.०
१९९५ १५३२ १२७ ९७.६
१९९७ १८८२ १४९ १०३.०
२००० २१९८ १७५ १०१.४
२००३ २६४२ १९७ १०८.८
२००६ ३३८२ २३५ ११७.१
२००८ ४६८२ २८३ १३४.५
२०११ ६२०० ३६७ १३७.१
२०१३ ८००० ४४० १४७.५
२०१६ ९७०० ५४२ १४५.३
२०१८ १३४५० ५६२ १९४.३

माजसक	खच्त	(प्रवि	व्यक्ति)	२०१७

नमेपालमा अौसि ज्ाला रुपैयामा (१९६५ - २०१८)

िष्ष
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अनुसूची ५

उपभोग िि्चमा प्रतितर्म्विि आय असमानिा

उपभोि	ि	असमानिा	को	एउटा	छचत्र	औसि	प्रविव्यक्ति	उपभोिलाई	हरेदया		शीष्तमा	िहरेका	१०%	
उच्–आय	िि्तका	घिपरििािको	प्रविव्यक्ति	उपभोि	स्ि	वनध्तनिम	१०%	घि	परििािको	भन्ा	
साढरे	११	िणुणा	बढी	छ	।	साढरे	१५%	घि	परििाि	सािै	नपणुि	खाद्अिस्ामा	भोकभोकै	जीिन	
धावनिहरेका	छन्	।

िाजलका १ – औसि उपभोगको अर्स्ा २०१४/१५
दशांशमा औसि	प्रविव्यक्ति	उपभोि	खच्त
माथथल्ो	१०% रु.	२१५,५५३
दोश्ो	१०% रु.	९५,७१०
िरेश्ो	१०% रु.७०,९२६
चौथो	१०% रु	२५,५२८
पाँचौँ	१०% रु	५०,०४८
छैठौ	१०% रु	४३,६८०
सािौ	१०% रु	३७,८८१
आठौ	१०% रु	३१,९१८	
निौं	१०% रु	२६,२५०
अस्न्म	१०% रु	१९,०४८

औसि उपभोगको अर्स्ा २०१४/१५
अस्न्म	१०%

निौं	१०%

आठौ	१०%

सािौ	१०%

छैठौ	१०%

पाँचौँ	१०%

चौथो	१०%

िरेश्ो	१०%

दोश्ो	१०%

माथथल्ो	१०%

रु	१९,०४८

रु	२६,२५०

रु	३१,९१८
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Video Message of Special Guest, Mr. Luc Cortebeeck, Chairperson of the ILO GB  
at Inauguration Programme of 7th National  Congress of GEFONT
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Closing Session of 7th National  Congress of GEFONT
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  रिस्ाव ५

अनौपचाररक श्मलाई औपचाररकरण

स्मरण रछछाैं–

पहहलो	जनआन्ोलन	पश्ाि्	बनरेको	श्म	ऐन	२०४८	लरे	दश	जना	भन्ा	बढी	श्वमक	
काय्तिि	िहरेको	प्रविष्ठानका	स्ायी	कामदाि	कम्तचािीलाई	संिक्ण	िनने	व्यिस्ा	
िि्	यो	।	यसलरे	ठूलो	सङ्ख्ामा	िहरेको	साना	प्रविष्ठान,	कम्पनी	िथा	व्यािसाक्यक	
फम्तमा	काम	िनने	श्वमकहरूलाई	अनौपचारिक	बनाइ	 हदयो	।	यसिी	नै	 वनजी	घि	
पसलमा	काम	िनने	श्वमकलाई	समरेि	कानणुनको	संिक्ण	भन्ा	बाहहि	पािरेको	थथयो	।	
यसैििी	दश	जनाभन्ा	बढी	श्वमक	काय्तिि	भएको	स्ानमा	समरेि	किाि,	दैवनक	
ज्यालादािी	िथा	अस्ायी	रुपमा	काम	िनने	श्वमकलाई	श्म	कानणुनको	काययान्वयनमा	
विभरेद	ििी	अनौपचारिक	श्म	क्रेत्रमा	धकरे लनरे	काम	ििरेको	 थथयो	।	बहणुसङ्ख्ामा	
िहरेको	अनौपचारिक	श्म	शक्तिलाई	श्म	कानणुन	लािणु	हणुनरे	व्यिस्ा	 वमलाउनका	
लाक्ि	नरेपालका	टरि रेड	यणुवनयनहरूलरे	सन्	२००२	दरेखख	नै	 िोजिािदािा	 संिठनसँि	
छलफल	ि	सम्ाद	ििी	आएका	थथए	।	२०६१	सालमा	भएको	यणुवनयन,	िोजिािदािा	
ि	सिकाि	सस्म्मजलि	दोस्ो	िाप्ट्रि य	श्म	सम्मरेलनलरे	समरेि	अनौपचारिक	श्म	शक्तिलाई	
औपचारिक	िनणु्तपनने	कणु िालाई	जोड	हदएको	थथयो	।		

२०७१	असोजमा	संयणुति	 टरि रेड	 यणुवनयन	समन्वय	करे न्द	 ि	 नरेपालका	 िोजिािदािा	
संिठनलरे	नरेपाल	सिकािलाई	हस्ान्िण	ििरेको	श्म	ऐनको	मस्यौदामा	समरेि	श्म	
कानणुन	लािणु	िन्त	न्ूनिम	जसमा	िाख्	नहणुनरे	ि	वनजी	व्यक्तिलरे	अन्	व्यक्तिलाई	काममा	
लिाएमा	समरेि	आधािभूि	संिक्णको	व्यिस्ा	िनणु्तपनने	ििी	सणुझाि	हदएका	थथए	।

खुशी व्यक्त रछछौं–

श्म	 क्रेत्रमा	 २०७४	 महत्वपूण्त	 िष्त	 भयो	।	 श्वमकहरूको	 माि	 मध्रे	आधािभूि	
मािहरूलाई	समरेट्नरे	ििी	श्म	ऐन	२०७४	ि	सामाजजक	सणुिक्ा	ऐन	२०७४	संसदबाट	
पारिि	भई	लािणु	भइसकरे को	छ	।	यी	कानणुन	काययान्वयनको	लाक्ि	वनयमािली	बन्रे	
क्रम	जािी	िहरेको	छ	।	नयाँ	व्यिस्ा	अनणुसाि	जवि	जनालाई	काममा	लिाए	पवन	
िोजिाि	स्झौिा	िनणु्त	पद्तछ	।	िोजिाि	स्झौिा	िदया	ऐन	िथा	वनयममा	उल्रेख	भए	
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भन्ा	कम	पारिश्वमक	सणुविधा	जलनरे	हदनरे	ििी	स्झौिा	िन्त	पाइदैन	।	ििरेमा	त्यस्ो	
स्झौरेिा	बदि	भई	ऐन	वनयम	लािू	हणुन्छ	।

सबै	श्वमकलरे	काम	थालरेको	वमविदरेखख	नै	आधािभूि	पारिश्वमकबाट	दश	प्रविशि	
िकम	कट्ा	ििी	सो	िकममा	शिप्रविशि	िकम	िोजिािदािालरे	थप	ििी	सञ्यकोष	
बापि	ि	८.३३	प्रविशि	बिाबिको	िकम	प्रत्यरेक	महहना	उपदान	बापि	सामाजजक	
सणुिक्ाकोषमा	िोजिािदािालरे	थप	ििी	जम्मा	िनणु्त	पद्तछ	।

यहद	 कणु नै	 कािणलरे	 सञ्यकोष	 ि	 उपदान	 हदन	 नसक्रे	 भएमा	 पारिश्वमकमा	
नै	 १८.३३	प्रविशि	िकम	थप	ििी	भणुतिानी	 हदनणु	पद्तछ	।	 िोजिािदािालरे	चौवबसै	
घण्ालाई	समािरेश	ििी	प्रत्यरेक	श्वमकको	साि	लाखको	दणुघ्तटना	बीमा	िनणु्त	पद्तछ	।	
िोजिािदािालरे	प्रत्यरेक	श्वमकको	एक	लाखको	स्ास्थ्य	उपचाि	बीमा	िनणु्त	पद्तछ	।		
औपचारिक	श्वमक	सिह	नै	सबै	प्रकािका	वबदाहरू	यस	क्रेत्रका	श्वमकलरे	उपभोि	
िन्त	पाउँछन्	।

दैवनक	आठ	 घण्ा	 ि	 हप्तामा	 ४८	 घण्ाभन्ा	 बढी	 काम	 िनणु्त,	 ििाउनणु	 हणु ँ दैन	।	
ओभिटाइम	काम	दैवनक	४	घण्ासम्म	िन्त,	ििाउन	पाइन्छ	।	ओभिटाइम	काम	ििरे	
बापि	आधािभूि	पारिश्वमकको	डरेढी	ज्याला	पाउँछन्	।	न्ूनिम	पारिश्वमकभन्ा	
कम	हणुनरे	ििी	पारिश्वमक	जलन,	हदन	हणु ँदैन	।	ि,	खाईपाई	आएको	पारिश्वमक	घटाउन	
पाइदैन	।	प्रत्यरेक	िष्त	प्रत्यरेक	श्वमकको	आधािभूि	पारिश्वमकको	आधा	हदनको	िकम	
रिरेडबापि	थप	िनणु्तपछ्त 	।	प्रत्यरेक	िष्त	१	महहनाको	आधािभूि	पारिश्वमक	बिाबिको	
िकम	चाडपि्त	खच्त	पाउँछन्	।	यी	लिायिका	सणुविधाहरू	सबै	श्वमकलरे	वबना	भरेदभाि	
उपयोि	िन्त	पाउनरे	खणुसीको	कणु िा	हो	।	यसिी	नै	स्िोजिाि	 हैजसयिका	व्यक्तिको	
लाक्ि	समरेि	योिदानमा	आधारिि	समाजजक	सणुिक्ा	ऐन	२०७४	बमोजजम	छणु टै्	सणुिक्ा	
योजनामा	सहभािी	हणुन	सक्रे	व्यिस्ा	िरिएको	छ	।

सहमवत जनाउँछौ–

समाजिाद	उन्णुख	िाज्यको	चरित्रअनणुरूप	समृद्ध	नरेपालको	स्ापना	िनने	संिैधावनक	
व्यिस्ालाई	काययान्वयन	िन्त,	सबै	श्वमकलाई	उछचि	पारिश्वमक	िथा	योिदानमा	
आधारिि	सामाजजक	सणुिक्ाबाट	संिजक्ि	िनने	संिैधावनक	व्यिस्ाको	काययान्वयन	िनने	
क्रममा	संसदलरे	बनाएको	कानणुनको	पालना	व्यिहािमा	उिान्तको	लाक्ि	हामी	दृढ	छौँ	।	
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प्रस्ाव रछछौं–

कणु नै	पवन	व्यिस्ाहरू	कािजमा	मात्र	िाखरेि	हणु ँदैन	।	यसलाई	व्यिहािमा	उिानणु्तपनने	
हणुन्छ	।	उल्रेखखि	व्यिस्ालाई	व्यिहािमा	ल्ाउनको	लाक्ि	श्म	वनिीक्ण	प्रणालीलाई	
प्रभािकािी	बनाउनणु	पद्तछ	।	यसिी	 नै	नयाँ	कानणुनलरे	प्रस्ाि	ििरेको	श्म	अप्डटको	
व्यिस्ालाई	कडाइका	साथ	लािू	िरिनणु	पद्तछ	।

वनददेजशत रछछौं–

कानणुनमा	 िोजिािदािाको	सहमविमा	ल्ाइएको	व्यिस्ालाई	व्यिहािमा	लािू	
िन्त	संयणुतिरूपमा	अथभयान	सञ्ालन	िनने,	श्म	अप्डट	माफ्त ि्	कानणुन	काययान्वयनको	
अिस्ालाई	सूक्ष्म	अध्यन	ि	विश्रेषण	िनने,	श्म	िथा	समाजजक	सणुिक्ाको	संिक्णमा	
सबै	श्वमकलाई	लैजान	सदस्य	यणुवनयनहरूलाई	पूण्तिः	परिचालन	िन्त	महासंघको	
िाप्ट्रि य	कवमटीलाई	वनदनेजशि	िद्तछ	।

Closing Session of 7th National  Congress of GEFONT
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  रिस्ाव ६

श्म कानुन काययान्वयन

स्मरण रछछाैं–

ित्ालीन	प्रधानमन्त्री	श्ी	शरेिबहादणुि	दरेउिाद्ािा	२०५८	पौषमा	हायि	एण्ड	फायिको	
नीवि	बमोजजमको	श्म	ऐन	२०४८	मा	दोस्ो	संशोधन	िनने	भनी	ििरेको	घोषणालाई	
ित्ालीन	अिस्ामा	 प्क्रयाशील	महासंघहरू	 जजफन्ट,	एनप्टयणुसी	 ि	 प्डकोन्टद्ािा	
अस्ीकाि	ििी	 नरेपाल	उद्ोि	िाद्णज्य	महासंघसँि	सामाजजक	सम्ाद	िन्त	आठ	
सदस्यीय	श्म	कानणुन	सणुधाि	काय्तदलको	घोषणा	ििी	काम	प्रािम्	भएको	थथयो	।

२०५९	मंजसि	१९	श्मको	संसािलाई	सणुधाि	िन्त	सामाजजक	सणुिक्ाको	व्यिस्ासहहि	श्म	
कानणुन	परिमाज्तन	िन्त	नरेपाल	उद्ोि	िाद्णज्य	महासंघ	ि	िीन	टरि रेड	यणुवनयन	महासंघहरू–
जजफन्ट,	एनप्टयणुसी	ि	 प्डकोन्टको	बीचमा	साि	बणुँदा	१)	सामाजजक	सणुिक्ा,	२)	श्म	
लचकिा,	३)	काय्तस्लमा	जरेन्डि	विषय,	४)	अनौपचारिक	क्रेत्र,	५	)	श्म	प्रशासन,	६)	
टरि रेड	यणुवनयन	ि	सामूहहक	सौदाबाजी	ि	७)	वनकास	नीविमा	सम्ाद	जािी	िाख्	सहमवि	
भयो	।	२०६१	पणुस	२५	ििरे	नरेपाल	उद्ोि	िाद्णज्य	महासंघ	िथा	यणुवनयनहरूको	बीचमा	
श्म	कानणुन	मस्यौदाका	१९	बणुणुँदामा	हस्ाक्ि	भई	२०६१	पणुस	२८–माघ	१	सिकािद्ािा	
आयोजजि	दोस्ो	िाप्ट्रि य	श्म	सम्मरेलनबाट	समरेि	अनणुमोदन	िरियो	।	

यसै	 बीचमा	 िाजाद्ािा	सतिा	 हािमा	 जलएपछछ	नयाँ	अध्ादरेशमाफ्त ि्	 श्वमक	हक	
विरुद्धको	कानणुन	ल्ाउनरे	 ियािी	 विरुद्धमा	 २०६२	भदौ	 २५–२७	 दशौँ	 हजािको	
प्रदश्तन	सहहि	काठमाडौँमा	टरि रेड	यणुवनयनहरूको	बृहि	सम्मरेलनको	आयोजना	भयो	।	
सम्मरेलनद्ािा	अध्ादरेशमाफ्त ि्	घोषणा	िन्त	लाक्िएको	श्म	ऐन	०४८	को	दोस्ो	संशोधन	
अस्ीकृि	िनने	घोषणा	पारिि	िरियो	।	िि	शाही	सिकािलरे	यणुवनयनको	मािलाई	बरेिास्ा	
ििी	फाल्णुण	२५	ििरे	अध्ादरेश	जािी	भए	पवन	यणुवनयनको	दबाबमा	काययान्वयनमा	
आएन	ि	जनआन्ोलन	पछछ	बनरेको	सिकािलरे	अन्िः	२०६३	जरेठ	१	ििरे	लािू	हणुनणु	
अिािै	पणुनःस्ाप्पि	संसदबाट	श्म	(दोस्ो	संशोधन)	अध्ादरेश	खािरेज	भयो	।	

त्यसपछछ	श्म	कानणुन	 वनमयाणमा	 प्त्रपक्ीय	सम्ादको	पणुनः	थालनी	भयो	।	ि	२०७१	
असोज	२४	ििरे	प्रत्यरेक	विषयमा	दफािाि	छलफल	पछछ	िोजिािदािाका	संिठनहरू	
ि	टरि रेड	यणुवनयनहरूद्ािा	आ–आफना	पक्को	करे ही	असहमविका	बणुँदा	समरेि	संलग्न	ििी	
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श्म	ऐनको	मस्यौदामा	हस्ाक्ि	ििी	एकीकृि	मस्यौदा,	श्म	िाज्यमन्त्रीलाई	हस्ान्िण	
ििरे 	।	सोही	मस्यौदालाई	आधािभूि	रूपमा	स्ीकाि	ििी	सिकािलरे	संसदमा	परेस	ििरेको	
श्म	विधरेयक	नै	२०७४	साउन	२७	ििरे	व्यिस्ाप्पका	संसदबाट	पारिि	भयो	।	पारिि	
कानणुनको	नाम	श्म	ऐन	२०७४	िाखखयो	ि	२०७४	भदौ	१९	िाट्रि पविद्ािा	प्रमाणीकिण	
भई	काययान्वयन	प्रािम्	भएको	छ	।	यसिी	नै	योिदानमा	आधारिि	सामाजजक	सणुिक्ा	
ऐन	२०७४	श्ािण	०९	ििरे	पारिि	भई	सोही	महहनाको	२९	ििरेबाट	लािू	भइसकरे को	छ	।

खुसी व्यक्त रछछौंं–

श्म	क्रेत्रमा	२०७४	महत्वपूण्त	िष्त	भयो	।	श्वमकहरूको	मािमध्रे	आधािभूि	मािहरूलाई	
समरेट्नरे	ििी	श्म	ऐन	२०७४	संसदबाट	पारिि	भई	लािणु	भइसकरे को	छ	।	यो	ऐन	घिरेलणु	
श्वमकदरेखख	सबै	श्वमकलाई	लािू	हणुनरे	ििी	आएको	छ	।	यो	ऐन	आधािभूि	कानणुन	
हो	।	त्यसैलरे	ऐन	िथा	वनयममा	उल्रेख	भए	भन्ा	कम	पारिश्वमक	सणुविधा	जलनरे	हदनरे	
ििी	स्झौिा	िन्त	पाइदैन	।

िोजिािी	संिचनालाई	आकस्स्क	(क्याजणुअल),	आंजशक	 (पाट्त–टाइम)	समयिि	
(टाइम–बाउन्ड),	काय्तिि	(टास्–बरेसड)	ि	वनयवमि	श्वमक	ििी	ििमीकिण	िरिएको	
छ	।	श्वमकलाई	जणुनसणुकै	सरेिासि्तमा	काम	लिाए	पवन	िलब	ि	सणुविधाहरूमा	भनरे	कणु नै	
भरेदभाि	िन्त	पाइँदैन	।

सञ्य	 कोष,	 उपदान,	 दणुघ्तटना,	औषधोपचाि,	स्ास्थ्य	 उपचाि	 जस्ा	आधािभूि	
सामाजजक	संिक्ण	सबै	श्वमकलाई	काम	थालरेकै	हदनदरेखख	प्राप्त	हणुनरेछ	।	यस्ो	सणुविधा	
स्दरेशी	 विदरेशी	लिायि	िाजलमरे	 ि	पाट्त–टाइम	काम	िनने	श्वमकलाई	समरेि	लािू	
हणुनरेछ	।	सामाजजक	सणुिक्ा	ऐन	२०७४	लािू	भएपछछ	सञ्यकोष,	उपदान	ि	बीमाको	
िकम	सामाजजक	सणुिक्ा	कोषमा	अवनिाय्त	पठाउनणु	पननेछ	।

जायज	कािण	ि	कानणुनी	प्रप्क्रया	पूिा	नििी	कसैलाई	पवन	कामबाट	हटाउन	पाइँदैन	।	
कानणुनी	विथध	विपिीि	हटाइएकोमा	व्यिस्ापक	विरुद्ध	मणुद्ा	चलाउनरे	ि	श्वमकलाई	
पणुनब्तहाली	िनने	व्यिस्ा	छ	।	

वनयवमि	िोजिािीमा	अिकाशको	उमरेि	हद	५५	िष्तबाट	५८	िष्त	भएको	छ	।	अरु	
प्रकािको	िोजिािीमा	सो	भन्ा	बढी	उमरेिसम्म	काम	िन्त	पाउँछन्	।	



सुदढृ लोकतन्त्र तर्फ68

श्वमक	कटौिी	िदया	यणुवनयनसँि	पिामश्त	िनणु्तपनने,	क्विपूवि्त	नहदई	कटौिी	िन्त	नपाउनरे	
ि	यूवनयन	पदाथधकािीलाई	सणुरुमै	कटौिी	िन्त	पाइनरे	छैन	।

सबैखालरे	 िोजिािीमा	 िहरेका	 श्वमकलरे	 िाप्ष्तक	 िलबिृद्द्ध	 (रिरेड)	 ि	 १	 महहनाको	
आधािभूि	पारिश्वमक	बिाबिको	िकम	चाडपि्त	खच्त	पाउँछन्	।

सबैखालरे	िोजिािीमा	िहरेका	श्वमकलरे	हप्तामा	१	हदन	साप्ताहहक	वबदा,	पणुरुषलाई	मरे	
हदिस	सहहि	१३	हदन	महहलालाई	आठ	माच्त	सहहि	१४	हदन	साि्तजवनक	वबदा,	काम	
ििरेको	अिथधको	२०	हदन	बिाबि	१	हदनको	दिलरे	घि	वबदा,	िाप्ष्तक	१२	हदन	वबिामी	
वबदा,	१३	हदन	प्करिया	वबदा,	सणुत्रे िी	महहलालरे	६०	हदन	पारिश्वमक	सहहि	ििी	९८	हदन	
प्रसूवि	वबदा	ि	सणुत्रे िी	महहलाको	श्ीमानलरे	१५	हदन	पारिश्वमक	सहहि	प्रसूवि	स्याहाि	
वबदा	पाउँछन्	।	वबदाको	हदन	काममा	लिाएकोमा	सो	वमविलरे	एक्काइस	हदनथभत्र	सट्ा	
वबदा	हदनणुपननेरे	छ	।	।	घि	वबदा	९०	हदनसम्म	ि	वबिामी	वबदा	४५	हदनसम्म	सथञ्ि	िन्त	
पाउनरे	ि	सथञ्ि	वबदा	बापि	पारिश्वमक	पाउनरेछन्	।

िोजिािदािालरे	व्यिसायजन्	सणुिक्ा	ि	स्ास्थ्य	नीवि	बनाउनणुपनने	 ि	बनाएको	नीवि	
बमोजजम	काम	िनणु्तपनने	छ	।	काय्त	सम्पादन	मूल्ाङ्कन	 विथध	यणुवनयनसँि	छलफल	
ििी	ियाि	िनने	ि	मूल्ाङ्कनको	परिणाम	सम्स्न्धि	श्वमकलरे	हरेन्त	पाउनरे	ििी	पािदशमी	
बनाउनरे	।		

ऐन,	 वनयम,	स्झौिामा	भएको	भन्ा	बढी	अथयाि्	 हहि	 विषयमा	मािपत्र	परेस	िन्त,	
सामूहहक	सौदाबाजी	िन्त	ि	स्झौिा	िन्त	पाइनरेछ	।	हक	विषयमा	श्म	काययालय	अथिा	
अदालिमाफ्त ि्	समाधान	खोज्णु	पद्तछ	।	सामूहहक	वििाद	हल	िनने	िैकक्ल्क	संयन्त्र	
वबना	हड्िालमाथथ	िोक	लिाउन	पाइनरे	छैन	।	सामूहहक	स्झौिा	दणुई	िष्तसम्म	मान्	
हणुन्छ,	िि	अकको	स्झौिाबाट	प्रविस्ापन	नभएसम्म	कायम	िहन्छ	।

दश	जना	भन्ा	बढी	श्वमकको	प्रविष्ठानमा	श्म	वििाद	आउन	नहदन	ि	उत्ादन	बढाउन	
श्म	सम्न्ध	सवमवि	बनाउनणु	पद्तछ	।

श्वमकलरे	खिाब	आचिण	िन्त	हणु ँदैन	।	ििरेमा	नजसहि,	एक	हदनको	पारिश्वमक	कट्ा	
िनने,	रिरेड	िोक्का	िा	बढणु िा	िोक्का	ि	वनष्कासन	समरेि	हणुन	सकछ	।	सणुनणुिाइको	मौका	
नहदई	कसैलाई	कािबाही	िन्त	हणु ँदैन	।	समयिि	िोजिािी	िा	काय्तिि	िोजिािीमा	
िहरेको	श्वमकको	िोजिाि	स्झौिा	सप्कएपछछ	सरेिा	सप्कन्छ	।	िि	स्झौिामा	जरे	
लरेखखएको	भए	पवन	काम	बाँकी	भएमा	स्झौिा	अिथध	स्िः	बढ्नरेछ	।	 िोजिािी	
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अन्त्य	भएको	१५	हदनथभत्र	श्वमकलाई	हदनणुपनने	िकम	भणुतिानी	नििरेमा	श्वमक	सिह	
पारिश्वमक	हदइिहनणु	पननेछ	।

प्रत्यरेक	प्रविष्ठानलरे	प्रत्यरेक	िष्त	श्म	अप्डट	ििी	स्पिीक्ण	िनने	 ि	श्म	काययालयमा	
प्रवििरेदन	 परेस	 िनणु्त	 पननेछ	।	आउटसोस्त	कामलाई	 बढी	 जजम्मरेिाि	 बनाइएको	छ	।	
इजाजिपत्र	नभएको	कम्पनीलरे	श्म	आपूवि्त	ििरेमा	काम	लिाउनरे	िोजिािदािालरे	नै	
सबै	सणुविधा	हदनणु	पननेछ	।	

यसिी	नै	सबै	श्वमकलाई	सबै	प्रकािको	समाजजक	सणुिक्ा	योजनामा	सहभािी	बनाउन	
सप्कनरे	ििी	योिदानमा	आधारिि	समाजजक	सणुिक्ामा	व्यिस्ा	िरिएको	छ	।

सहमवत जनाउँछौँ –

कसैलरे	हदएि	नभई	श्वमक	ि	िोजिािदािा	बीचमा	भएको	सहमविलाई	काययान्वयन	
िननेििी	आधािभूिरूपमा	ल्ाइएको	कानणुनप्रवि	हाम्ो	सहमवि	छ	।	यसलाई	काययान्वयन	
िनणु्तपनने	कणु िामा	हामी	जोड	हदन	चाहान्छौँ	।

प्रस्ाव रछछौं –

हामी	संघीय	संिचनाअनणुरूप	प्रदरेशहरू	बीचको	प्रविस्धयामा	श्वमकहरूको	 विषय	
खििामा	नपरून्	।	श्वमकको	अथधकािलाई	दाउमा	िाखरेि	िा	श्म	शोषणको	प्रधानिामा	
आधारिि	कणु नै	पवन	विकास	हणुन	सकै्न	भन्रेमा	दृढ	छौँ	।	त्यसैलरे	श्म	ऐन	िथा	योिदानमा	
आधारिि	सामाजजक	सणुिक्ा	ऐन	काययान्वयन	िनणु्त	संघीय,	प्रदरेश	ि	स्ानीय	सिकािको	
कि्तव्य	हणुन्छ	।	

यसका	लाक्ि	हािरेमालो	िददै	काम	िन्त	हामी	ियाि	छौँ	।	दरेशको	विकास	ि	समृद्द्धको	
यात्रामा	श्वमकहरूको	िफ्त बाट	उच्	मनोबलको	साथमा	योिदान	िनने	िािाििण	
बनाउन,	श्म	वििाद	आउन	नहदन	श्म	कानणुनको	काययान्वयन	हणुनै	पद्तछ	।

वनददेजशत रछछौं –

नयाँ	नरेिृत्वलरे	संघीय	सिकाि,	प्रदरेश	सिकाि	ि	स्ानीय	सिकािसँि	 वमलरेि	कानणुन	
काययान्वयन	िनने	संयन्त्रको	 विकास	िन्त,	श्म	अप्डटलाई	प्रभािकािी	बनाउन,	श्म	
वनिीक्ण	प्रणालीको	सणुदृढीकिणमाफ्त ि्	वििाद	उत्न्	हणुन	नहदनरे	िािाििण	बनाउन	
हद्पक्ीय	िथा	प्त्रपक्ीय	समाजजक	सम्ादलाई	अिाप्ड	बढाउन	महाथधिरेशन	वनदनेजशि	
िद्तछ	।
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अनुसूची ६

श्रम ऐन, २०७४ सङ्क क्षमेपमा

१. यो ऐनले घरेलु श्नमकदेखख जसगंो श्म के्त्रलाई समेटेको छ ।

२. यो ऐनलाई आधारभूत कानुन माननएको छ, त्सैले सबैखाले श्नमकलाई 
यो ऐनले ददएको भन्ा कम हुने गरी तलब/सुनवधा ददन पाइँदैन । यस ऐनमा 
उल्ेखखत प्रावधानभन्ा नवपरीत कसैले पनन करार सं्ौता गन्त पाउँदैन ।

३. बालश्म, बलपूव्तक लगाइने श्म िस्ा शो्णमा आधाररत श्म अभ्ासदेखख 
गैर–कानुनी ननष्ासन, भेदभाव िस्ा अनुचचत श्मअभ्ासमा यसले प्रनतबधि 
लगाएको छ । अनुचचत श्म अभ्ास गनने रोिगारदाता नवरुद् मुद्ा चलाउने 
प्रावधान छ ।

४. रोिगारी संरचनालाई आकन्मिक (क्ािुअल), आंजशक (पाट्त–टाइम) समयगत 
(टाइम–बाउन्ड), काय्तगत (टास्–बेसड) र ननयनमत श्नमक गरी वगतीकरण 
गररएको छ । श्नमकलाई िुनसुकै सेवासत्तमा काम लगाए पनन तलब र 
सुनवधाहरुमा भने कुनै भेदभाव गन्त पाइँदैन ।

५. सञ्चय को् सदहत उपदान, दुघ्तटना, औ्धोपचार, स्ास्थ्य उपचार िस्ा 
आधारभूत सामाजिक संरक्ण सबै श्नमकलाई काम थालेकै ददनदेखख प्राप्त 
हुनेछ । यसले ताजलमे र पाट्त–टाइम काम गनने श्नमकलाई पनन समेट्छ । 

६. आउटसोस्त कामलाई बिी जिम्ेवार बनाइएको छ । इिाितपत्र नभएको 
कम्पनीले श्म आपूनत्त गरेमा काम लगाउने रोिगारदाताले नै सबै सुनवधा ददनु 
पननेछ । 

७. काय्त सम्पादन मूल्ाङ्कनलाई पारदशती बनाउने प्रावधान राखखएको छ । 

८. िायि कारण र कानुनी प्ररक्रया पूरा नगरी कसैलाई पनन कामबाट हटाउन 
पाइँदैन । कानुनी नवभध नवपरीत हटाइएको श्नमकलाई पुनब्तहाली गनने र 
त्स्ा व्यवस्ापकको नवरुद् मुद्ा चलाउने व्यवस्ा छ । श्म–कटौती गदया 
यूननयनकमतीलाई हटाउन पाइने छैन ।
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९. कामको उमेर हद ५५ व््तबाट ५८ व््त भएको छ । 

१०. श्म ऐन–०४८ को तुलनामा नयाँ ऐनमा मदहला श्नमकलाई संरक्ण बिी छ–

 l रातीको जस˚्टमा काम गनने श्नमकलाई यातायात सुनवधा
 l सुते्री नबदा ६० ददनको पूरा तलब सदहत ९८ ददन नबदा
 l लैदङ्गक दहसाबले भेदभाव वजि्तत
 l हतोत्ाहन नवरुद् कडा अनुशासनको कावयाही

११. सामाजिक सम्वाद

 l हरेक २/२ व््तमा नू्नतम ज्याला पुनरावलोकन
 l आभधकाररक युननयनबाट हुने सामूदहक सम्वादको प्रचलनमा एक भन्ा 

धेरै युननयन भएको ठाउँमा सा्ा संयन्त्रमाफ्त त् पनन सौदाबािी गन्त सरकने
 l सामूदहक माग दाबी पेस गरेको २१ ददनभभत्र रोिगारदातासँग सहमनत 

हुनुपनने, त्सो नभएमा ३० ददनभभत्र श्म काययालयबाट मेलनमलाप 
गराउनुपनने, त्ो अवभधमा मेलनमलाप हुन नसके नवशे् आभथ्तक के्त्र, 
अत्ावश्यक सेवा र सङ्कटकालको अवभधमा बाहेक ३० ददनको सूचना 
ददएर हड्तालमा िान सरकने । 

 l सौ्ौता २ व््तसम्को लाक्ग कानुन सरह रहने र अकको सं्ौता नभएसम् 
अक्घल्ो सं्ौता नै वैध हुने 

 l सामूदहक नववाद हल गनने वैकस्पिक संयन्त्र नबना हड्तालमाभथ रोक 
लगाउन नपाइने ।

१२. नबदा सुनवधा वृद्द् गररएको छ । तलबी साव्तिननक नबदामा मे ददवस र ८ माच्त 
थरपएको छ ।

१३. नवद्मान कारखाना ननरीक्ण प्रणालीलाई श्म ननरीक्ण प्रणालीको रुपमा 
नबस्ार गररएको छ । 

१४. सं्ौता र आदेश काययान्वयन गराउने िस्ा संयन्त्रको व्यवस्ा गररएको छ ।
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अनुसूची ७

योरदानमा आिाररत सामाजजक सुरक्ा ऐन :
महत्वपूण्ग प्राविानहरु

१. योगदानमा आधाररत सामाजिक सुरक्ाबाट श्नमक र आचश्त पररवारका 
सदस्यले लाभ पाउँछन् । यस ऐनको दफा २ (क) मा पनत वा पत्ी, छोरा, बुहारी 
वा छोरी, बाबु, आमा, सासू वा ससुरा, नानत वा नानतनीलाई आचश्त पररवार 
भनी व्याख्ा गररएको छ । 

२. सामाजिक सुरक्ाको योगदान, ‘योगदानयोग् आय’बाट कट्ा गररन्छ । यस 
ऐनको २ (छ) श्नमकले प्रत्क् वा अप्रत्क् रोिगारीबाट दैननक, साप्तादहक, 
पाजक्क वा माजसकरूपमा प्राप्त गनने प्रचजलत कानुन बमोजिम कर कट्ी गनु्त 
पूव्तको आधारभूत पाररश्नमकलाई योगदानयोग् आय माननएको छ । 

३. सामाजिक सुरक्ा योिनाबाट योगदानकतयाले मात्रै लाभ पाउँछन् । यस ऐनको 
दफा २ (ि)का अनुसार सामाजिक सुरक्ा योिनामा सूचीकृत भई सामाजिक 
सुरक्ा नम्बर जलएको श्नमक, स्रोिगारमा रहेको व्यक्ति, सरकारी सेवामा 
बहाल रहेको व्यक्ति वा नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 
तोकेको सरकारी को्बाट पाररश्नमक पाउने व्यक्ति योगदानकतया हुन् ।

४. यस ऐनले सूचीकृत रोिगारदाताको रकटानी गरेको छ । ऐनको दफा २ (्) का 
अनुसार रोिगारदाता भनेका–प्रनतष्ठानको हकमा व्यवस्ापक, कुनै श्नमकले 
अकको श्नमकलाई काममा लगाएमा काममा लगाउने श्नमक, आपूनत्त गररएको 
श्नमकको हकमा श्नमक आपूनत्तकतया, र सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति 
वा सरकारी को्बाट पाररश्नमक पाउने व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार वा स्ानीय तह हो ।

५. यस ऐनको दफा २ (त) ले सामाजिक सुरक्ा सनमनतको जसफाररसमा मन्त्रालयले 
नेपाल रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको व्यक्तिलाई स्रोिगारमा रहेको 
व्यक्ति भनी व्याख्ा गरेको छ ।

६ यस ऐनको दफा २ (थ) मा उले्ख भएअनुसार सामाजिक सुरक्ा सनमनतको 
जसफाररसमा मन्त्रालयले नेपाल रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको 
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अनौपचाररक के्त्रमा काम गनने व्यक्ति समेतलाई श्नमकको पररभा्ाभभत्र समेटेको 
छ ।

७. यस ऐनको दफा ५ मा अनौपचाररक क्ेत्रका श्नमक तथा स्रोिगारमा रहेका 
व्यक्ति सामाजिक सुरक्ा योिनामा सहभागी हुने नवभध उल्ेख गरेको छ । 
दफा ५ (३) का अनुसार ‘...अनौपचाररक क्ेत्रको श्नमक तथा स्रोिगारमा 
रहेको व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्ा योिनामा सहभागी गराउने प्रयोिनको 
लाक्ग सहकारी संस्ा वा संघ, सामुदाक्यक वा अन् व्यवसाक्यक संघ संस्ासँग 
सहकाय्त गन्त सरकने छ । दफा ५ (४) का अनुसार त्स्ा व्यक्तिको सामाजिक 
सुरक्ाको लाक्ग को्ले तोरकए बमोजिमका सामाजिक सुरक्ा योिना सञ्चालन 
गन्त सकछ । 

८. रोिगारदातासँग ६ व ््त अक्घको सहमनत अनुसार योगदानको दर श्नमक तथा 
रोिगारदाताको ११ प्रनतशत र २० प्रनतशत हुने बु्ाइ छ । तर यस ऐनको दफा 
(७) ले योगदानको दर समयानुसार पररवत्तन हुनसके् व्यवस्ा गरेको छ । 
ऐनको दफा (७) मा योगदानको दर सनमनतको जसफाररसमा मन्त्रालयले नेपाल 
रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुने भननएको छ ।

९. ऐनको दफा ८ मा तलब नपाएको अवभधको योगदानसम्बधिी व्यवस्ा गररएको 
छ । ऐनले भन्छ– कुनै श्नमकले कुनै कारणले पाररश्नमक नपाउने अवस्ा 
सृिना भई ननयनमतरुपमा को्मा िम्ा गनु्तपनने योगदान िम्ा गन्त नसके् 
भएमा त्स्ो श्नमकको बिीमा तीन मदहनासम् ननिले िम्ा गनु्त पनने योगदान, 
श्नमकले पाउने पाररश्नमक, भत्ा वा अन् सुनवधाबाट कट्ा गनने गरी सम्बन्धित 
सूचीकृत रोिगारदाताले को्मा िम्ा गररददनु पननेछ ।

१० ऐनको दफा ९ मा सूचीकृत रोिगारदाताले योगदान बापतको रकम को्मा 
िम्ा नगरेमा योगदान रकम असुली को पनन व्यवस्ा गरेको छ । यस दफामा 
भननएको छः योगदान रकमको दश प्रनतशत व्यािसदहत योगदान रकम 
सम्बन्धित रोिगारदाताबाट को्ले असूल उपर गननेछ । योगदान रकम नबु्ाउने 
सूचीकृत रोिगारदाताको बैंक तथा नवत्ीय संस्ामा रहेको खाता रोक्ा, चल, 
अचल सम्पभत् रोक्ा, प्रचजलत कानुन बमोजिम पाउने छुट सहुजलयत ननलम्बन 
गन्त वा रोक्ा, अनुमनतपत्र वा इिाितपत्र ननलम्बन र राहदानी रोक्ा राखे् 
प्ररक्रया पन्ध्र ददनभभत्र शुरु गररनेछ । यो कावयाहीबाट पनन योगदानको रकम 
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को्मा दाखखला नगरेमा सामाजिक सुरक्ा कसुर (ऐनको दफा ४७) अन्रगत 
एक लाख िररवाना र १ व््त कैद हुनसकछ ।

११. यस ऐनको दफा १० मा ८ प्रकृनतका सामाजिक सुरक्ा योिना उले्ख गररएको 
छ । नतनीहरु हुन्ः (क) औ्भध उपचार तथा स्ास्थ्य सुरक्ा योिना, (ख) मातृत्व 
सुरक्ा योिना, (ग) दघु्तटना सुरक्ा योिना, (घ) अशतिता सुरक्ा योिना, (ङ) 
वृद् अवस्ा सुरक्ा योिना, (च) आचश्त पररवार सुरक्ा योिना, (छ) बेरोिगार 
सहायता योिना, (ि) को्ले तोकेका अन् सामाजिक सुरक्ा योिना ।

१२. यस ऐनको दफा १३ मा को्मा सूचीकरण भएको ददनदेखख सम्बन्धित श्नमक, 
सामाजिक सुरक्ा योिनामा सहभागी भएको माननने उले्ख गररएको छ ।

१३. कुनै रोिगारदाता यस ऐन बमोजिम तोरकएको अवभधभभत्र को्मा सूचीकरण 
नभएमा त्स्ो रोिगारदातालाई (क) तत्ाल को्मा सूचीकरण हुन र आफूले 
ननयुति गरेको श्नमकलाई को्मा सूचीकरण गराउन, (ख) श्नमकसँग रोिगार 
सम्बधि कायम भएको नमनतदेखखको यस ऐन बमोजिम िम्ा गनु्तपनने योगदान र 
दफा ९ बमोजिम लाग्ने व्याि समेत को्मा दाखखल गन्त, वा (ग) रोिगार सम्बधि 
समाप्त भइसकेको अवस्ा देखखएमा रोिगार सम्बधि कायम रहेको अवभधको 
श्नमकले यस ऐनको दफा १७ बमोजिम पाउनुपनने सुनवधा बराबरको रकम 
तोरकएको अवभधभभत्र सम्बन्धित श्नमकलाई उपलब्ध गराउन को्ले आदेश 
ददन सकछ ।

१४. ऐनको दफा १८ ले सामाजिक सुरक्ा योिनासम्बधिी अन् व्यवस्ा गरेको छ । 
यस दफा अनुसार ननयनमत प्रकृनतको आय आि्तनमा संलग्न नरहेको तोरकएको 
श्मशक्तिलाई सामाजिक सुरक्ा योिनामा सहभागी गराउने प्रयोिनको लाक्ग 
नेपाल सरकारले तोरकए बमोजिमको योगदान त्स्ो श्मशक्तिको नाममा 
को्मा िम्ा गररददन सके्छ । 

१५.  ऐनको दफा २० ले श्नमकको सूचीकरण गराउनु पनने व्यवस्ा गरेको छ । यो 
ऐन प्रारम्भ हँुदाका बखत यस ऐन बमोजिम सूचीकृत हुनुपनने रोिगारदाताले 
यो ऐन प्रारम्भ भएको नमनतले छ मदहनाभभत्र र यो ऐन प्रारम्भ भएपचछ सूचीकृत 
रोिगारदाताले आफूले ननयुति गरेको वा रोिगार सम्बधि कायम गरेको 
व्यक्तिलाई यस्ो सम्बधि कायम भएको नमनतले तीन मदहनाभभत्र को्मा 
सूचीकरण गराई सकु् पननेछ । अनौपचाररक के्त्रका श्नमक तथा स्रोिगार 



सुदढृ लोकतन्त्र तर्फ 75

रहेका व्यक्तिकोे सूचीकरणसम्बधिी व्यवस्ा तोरकए बमोजिम हुनेछ । यस दफा 
बमोजिम सूचीकरण भएको श्नमक वा स्रोिगारमा रहेको व्यक्तिलाई को्ले 
सामाजिक सुरक्ा नम्बर ददनेछ । 

१६. यस ऐनको दफा २१ अनुसार, सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा सरकारी 
को्बाट पाररश्नमक पाउने व्यक्तिको सूचीकरण सम्बधिी व्यवस्ा भने नेपाल 
सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

१७. ऐनको दफा २२ अनुसार रोिगारदाताले सूचीकरण नम्बर र योगदानकतयाले 
सामाजिक सुरक्ा नम्बर प्राप्त गरेपचछ त्स्ो रोिगारदाता र योगदानकतया 
को्मा सूचीकृत भएको मानननेछ ।

१८. ऐनको दफा २६ को्को स्ापनासँग सम्बन्धित छ । यसले सामाजिक सुरक्ा 
को्लाई आवतती को् (ररभल्विङ फण्ड) को रुपमा रहने र यस को्मा देहाय 
बमोजिमको रकम रहने व्यवस्ा गरेको छ ः

(क) सामाजिक सुरक्ा योिनाको प्रयोिनको लाक्ग योगदानकतया र 
रोिगारदाताबाट योगदानस्रुप प्राप्त रकम, 

(ख) श्मसम्बधिी प्रचजलत कानुन बमोजिम प्रत्ेक मदहना श्नमकको आधारभूत 
पाररश्नमकबाट दश प्रनतशत रकम तथा रोिगारदाताबाट सञ्चय को्बापत 
थप गररददएको रकम,

(ग) श्मसम्बधिी प्रचजलत कानुन बमोजिम रोिगारदाताले उपदान, ननवृभत्भरण 
र अन् सुनवधा बापत श्नमकलाई उपलब्ध गराउनुपनने रकम,

(घ) बोनससम्बधिी प्रचजलत कानुन बमोजिम रारष््टयस्रको कल्ाणकारी 
को्मा िम्ा भएको र िम्ा हुन आउने रकम,

(ङ) सामाजिक सुरक्ा करबापत हालसम् सङ्कजलत र भनवष्यमा संकलन हुने 
रकम, 

(च) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान,

(छ) नवदेशी सरकार, अन्ररारष््टय संघ, संस्ाबाट प्राप्त अनुदान, सहयोग वा 
ऋण रकम,

(ि) को्को रकम लगानीबाट प्राप्त हुने व्याि तथा मुनाफाको रकम,
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(्) नेपाल सरकारबाट ऋण स्रुप प्राप्त हुने रकम, र

(ञ) अन् कुनै स्ोतबाट प्राप्त रकम ।

१९. यस ऐनको दफा २७ ले यस को्लाई अनवल्छिन्न उत्राभधकारवाला एक 
स्शाजसत र सङ्गदठत संस्ा हुने भनेको छ ।

२०. यस ऐनको दफा २९ ले को्को एक सञ्चालक सनमनतमा ननम्नानुसारको 
प्रनतननभधत्व हुने व्यवस्ा गरेको छ ः

(क) अध्यक्– सचचव, श्म तथा रोिगार मन्त्रालय

(ख) सदस्य– डेपुटी गभन्तर, नेपाल राष््ट बैङ्क (ननयमन नवभाग हेनने)

(ग) सदस्य– सहसचचव, अथ्त मन्त्रालय (बिेट तथा काय्तक्रम हेनने)

(घ) सदस्य– सहसचचव, कानुन न्ाय तथा संसदीय मानमला मन्त्रालय

(ङ) सदस्य– सहसचचव, रारष््टय योिना आयोग (सामाजिक के्त्र हेनने)

(च) सदस्य– सहसचचव, सहकारी तथा गररबी ननवारण मन्त्रालय

(छ) सदस्य– टे्ड युननयन महासंघहरुमध्येबाट मन्त्रालयले तोरकए बमोजिम 
मनोनयन गरेका कम्ीमा एकिना मदहला सदहत तीन िना

(ि) सदस्य– रोिगारदाताहरुमध्येबाट मन्त्रालयले तोरकए बमोजिम मनोनयन 
गरेका कम्ीमा एक िना मदहला सदहत तीन िना

(्) सदस्य सचचव– काय्तकारी ननदनेशक 

२१. यस ऐन बमोजिम सामाजिक सुरक्ा अन्रगत प्राप्त हुने कुनै सुनवधा कसैले 
जलन नचाहेमा वा प्राप्त सुनवधा छोड्न चाहेमा से्ल्छिकरुपमा त्स्ो सुनवधा 
नजलन वा छाड्न सके्छ । ऐनको दफा ५७ ले सामाजिक सुरक्ा से्ल्छिक हुने 
भनेको छ ।

२२. को्ले यस ऐन बमोजिम काय्तसम्पादन गदया आवश्यकताअनुसार रोिगारदाता 
वा श्नमकसँग सम्बन्धित पेसागत तथा व्यावसाक्यक सङ्गठन, स्ानीय प्रशासन, 
सम्बद् ननकाय तथा पदाभधकारीसँग आवश्यक सहयोग माग गन्त सक्ेछ 
(ऐनको दफा ५९ः सहयोग जलन सके्) ।
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२३. ऐनको दफा ६२ ले नेपाल सरकारको दाक्यत्व रकटान गरेको छ । िसअनुसार, 
कुनै कारणले सामाजिक सुरक्ा योिनामा सहभागी योगदानकतयालाई 
सामाजिक सुरक्ा योिना बमोजिमको सुनवधा उपलब्ध गराउन को्मा भएको 
रकम अपययाप्त भएमा सामाजिक सुरक्ा योिनालाई ननरन्रता ददने दाक्यत्व 
नेपाल सरकारको हुनेछ ।

२४. यो ऐन वा यस ऐन अन्रगत बनेको ननयमावलीमा उले्ख भएको व्यवस्ालाई 
सामूदहक सौदाबािीसम्बधिी व्यवस्ा वा सम्ौताले प्रभाव पानने छैन (ऐनको 
दफा ६४, सामूदहक सौदाबािीले प्रभाव नपनने)।

२५. यो ऐन प्रमाणीकरण भएको नमनत (२०७४ साउन २९) ले एकानब्ेऔ ँ ददन 
(२०७४ काभत्क २७ गते) देखख प्रारम्भ हुनेछ ।
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अनुसूची ७

श्रम अिडटमा उल्मेि हुनु पनने तर्र्रण

प्रवतष्ठान सम्वब्धि सुचनाः

प्रविष्ठानको	नामः

ठरे िानाः

मणुख्	कामः

श्वमक सम्वब्धि सुचना ः

श्वमक	संख्ा	ि	िोजिािीको	प्रकृवि	ः

आपणुवि्तकिया	माफ्त ि	काय्तिि	श्वमक	संख्ा	ः

श्म ऐन २०७४, श्म वनयमावली २०७४ को पालना सम्वधिमा

१.	 सिै	 प्रकािको	 िोजिािीमा	 िहरेका	 श्वमकसंि	 िोजिाि	 स्झौिा	 िरिएको	 िा	
वनयणुक्तिपत्र	प्रदान	िरिएको	छ	िा	छैन	?

२.	 विदरेशी	 नािरिकलाई	काममा	लिाउदा	 श्म	स्ीकृवि	 जलईएको	 िा	 अथभलरेख	
िाखखएको	छ	िा	छैन	?

३.	 अठाि	िष्त	पणुिा	नभएका	कणु नै	िालिाजलका	लाई	काममा	लिाईएको	छ	िा	छैन	?	

४.	 प्रजशक्ाथथ्तलाई	काममा	लिाईएको	अिस्ामा	सणुविधा	हदईएको	छ	िा	छैन	?

५.		 िाजलमीलाई	काममा	लिाईएको	छ	िा	छैन	?	िाजलमीलाई	काममा	लिाउदा	कानून	
िमोजजम	पारिश्वमक	िा	सणुविधा	अन्	श्वमक	सिह	हदईएको	छ	िा	छैन	?

६.	 आंजशक	िोजिािीमा	श्वमक	काय्तिि	छन	िा	छैनन	?	भएमा	कानून	िमोजजम	सणुविधा	
िथा	सामाजजक	सणुिक्ा	प्रदान	िरिएको	छ	िा	छैन	?

७.	 श्वमकलाइ	दैवनक	आठ	घण्ा	ि	सप्ताहमा	अठचाजलस	घंण्ा	भन्ा	िप्ढ	काममा	
लिाउनरे	िरिएको	छ	िा	छैन	?	
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८.	 पाचघण्ा	काम	ििरे 	पछछ	आधा	घण्ा	विश्ामको	समय	हदनरे	ििीएको	छ	िा	छैन	?	
काय्त	समय	भन्ा	िप्ढ	काम	ििरेमा	ओभि	टाईम	हदनरे	िा	सणुविधा	हदनरे	िरिएको	छ	
िा	छैन	?	

९.	 महहलालाई	िाप्त्र	समयमा	काममा	लिाउदा	यािायाि	ि	सणुिक्ाको	प्रिन्ध	िरिएको	
छ	िा	छैन	?

१०.	 न्णुनिम	पारिश्वमक	भन्ा	कम	पारिश्वमक	कणु नै	श्वमकलाई	प्रदान	िरिएको	छ	िा	
छैन	?	

११.	 प्रविष्ठानको	औसि	माजसक	पारिश्वमक	दि	कवि	हो	?

१२.		कानून	िमोजजम	को	िाप्ष्तक	िलििृद्द्ध	(रिरेड)	हदनरे	िरिएको	छ	िा	छैन	?	

१३.	 पारिश्वमक	भणुतिानीको	अिथधको	अन्ि	एक	महहना	भन्ा	िप्ढ	छ	िा	छैन	?

१४.	 चाड्तपि्त	खच्त	श्वमकलाई	प्रदान	िनने	िरिएको	छ	िा	छैन?

१५.	 वनम्न	विदाहरु	श्वमकलाई	कवि	हदन	हदनरे	ििीएको	छ?	िा	छैन	?

 l साप्ताहहक	विदा
 l घिविदा	िा	िाप्ष्तक	विदा	
 l साि्तजवनक	विदा
 l वििामी	विदा
 l प्रसणुवि	विदा
 l प्रसणुवि	स्याहाि	विदा
 l कृया	विदा
 l अन्	विदा

१६.	 कानून	 िमोजजम	 प्रत्यरेक	श्वमकलाई	 (वनयवमि	 िोजिािी,	 काय्तिि	 िोजिािी,	
समयिि	िोजिािी,	आंजशक	समयको	िोजिािी	ि	आकस्स्क	िोिजािीमा	काम	
िनने)	संचयकोष	िापि	सामाजजक	सणुिक्ा	कोषमा	िकम	जम्मा	िनने	िरिएको	छ	िा	
छैन	?

१७.	 कानून	 िमोजजम	 प्रत्यरेक	श्वमकलाई	 (वनयवमि	 िोजिािी,	 काय्तिि	 िोजिािी,	
समयिि	िोजिािी,	आंजशक	समयको	िोजिािी	ि	आकस्स्क	िोिजािीमा	काम	
िनने)	उपदान	िापि	सामाजजक	सणुिक्ा	कोषमा	िकम	जम्मा	िनने	िरिएको	छ	िा	छैन	?

१८.	 औषथध	उपचाि	विमा	िरिएको	छ	िा	छैन	?
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१९.	 जणुनसणुकै	प्रकािको	दणुघ्तटना	समरेट्नरे	ििी	विमा	िरिएको	छ	िा	छैन	?

२०.	 श्वमक	आपणुवि्तकिया	माफ्त ि	श्वमक	काय्तिि	छन	िा	छैनन?	कानून	िमोजजम	अनणुमवि	
जलएको	छ	िा	छैन	?

२१.	 व्यिसाय	जन्	सणुिक्ा	ि	स्ास्थ्य	वनवि	िजणु्तमा	ििी	काय्तन्वयन	िरिएको	छ	िा	छैन	?

२२.	 सणुिक्ा	ि	स्ास्थ्य	सवमिी	िठन	भै	वनयवमि	रुपमा	िैठक	िथा	वनण्तय	हणुनरे	ििरेको	
छ	िा	छैन?

२३.	 प्रविष्ठानलरे	आन्रिक	व्यिस्ापनको	लािी	विवनयमािली	िनाएको	छ	िा	छैन?

२४.	 विवनयमािली	श्म	काय्तलयमा	दिया	िनने	 ि	श्वमकलाई	 विििण	िरिएको	छ	िा	
छैन	?

२५.	 प्रविष्ठानमा	श्म	सम्न्ध	सवमिी	िठन	िरि	वनयवमि	रुपमा	िैठक	हणुनरे	ििरेको	छ	िा	
छैन	?

२६.	 कानून	िमोजजम	काय्तसम्पादन	मणुल्ांकन	प्रणाली	लािणु	िरिएको	छ	िा	छैन	?

२७.	 कानून	िमोजजम	व्यक्तििि	मािदािी	परेश	भए	िा	भएनन?	मािदावि	परेश	भएकोमा	
कवििटा	दावि	व्यिस्ापक	संिको	छलफलिाट	समाधान	भए	?	

२८.	 यो	आथथ्तक	िष्तमा	सामणुहहक	मािदािी	परेश	भयो	िा	भएन?

२९.	 मािपत्र	परेश	भएको	भए	कहहलरे	परेश	भएको	थथयो	?	वमिी	उल्रेख	िनने	।

३०	 कानून	िमोजजम	भएको	स्झौिा,	वनण्तय	िा	फैसला	काययान्वयन	हणुन	िांप्क	छ	िा	
छैन	?	िांप्क	भए	प्कन	?

योरदानमा आिाररत सामाजजक सुरक्ा ऐन २०७४, योरदानमा आिाररत सामाजजक 
सुरक्ा वनयमावली २०७४

१.	 सामाजजक	सणुिक्ा	कोषमा	पंजजकिण	भएको	छ	िा	छैन	?

२.	 सामाजजक	सणुिक्ा	कोषमा	योिदान	जम्मा	िनने	िरिएको	छ	िा	छैन	?
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वोनस ऐन २०३०, वोनस वनयमावली २०३९

१.	 प्रविष्ठानलरे	िोनस	ऐन	२०३०	िमोजजम	िोनस	विििण	िनणु्त	पछ्त 	िा	पददैन	?

२.	 िोनस	विििण	िनणु्त	पनने	भए	सो	िमोजजम	विििण		िरिएको	छ	िा	छैन	?

३.	 िि	आथथ्तक	िष्तको	िोनस	विििण	िन्त	िांप्क	छ	िा	छैन	?

ट्ेि युवनयन ऐन २०४९ तथा टे्ि युवनयन वनयमावली २०५०

१.	 प्रविष्ठानमा	प्रविष्ठान	स्िको	टरि रेड	यणुवनयन	स्ापना	भएको	छ	िा	छैन	?

२.	 आथधकािीक	टरि रेड	यणुवनयनको	वनियाचन	भएको	छ	िा	छैन	?

थप अन्य ववषयहरुः

प्रविष्ठानलरे	थप	िन्त	सक्रेः	
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Guests from various international organizations 
at Closing Session of 7th National  Congress of GEFONT
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  रिस्ाव ७

एकता, ऐक्बद्ता र िेटीयुसीसी

ववरतकोे जसहंावलोकन रद्गछछौं–

नरेपालको	टरि रेड	यणुवनयन	आन्ोलनलाई	ऐविहाजसक	सन्भ्तबाट	हरेनने	हो	भनरे	२००३	
सालदरेखख	आज	२०७४	सालसम्म	आइपणुग्ा	७१	िष्तको	यो	अिथध	अक्स्ििा,	अनरेक	
टणुक्राहरूमा	छरिएको,	लामो	समय	दवमि,	अस्व्यस्िा	ि	अिाजकिाका	कालखण्ड	
ि	समूहहरू	बरेहोिरेको,	एकिा	ि	ऐक्यबद्धिामा	नयाँ	माि्तहरू	पहहल्ाएको	लिायि	
विविधिापूण्त	अनणुभिहरूको	यात्रा	हो	।	

िैचारिक	आधािमा	मात्र	नभई	पाटमीिि	आधािमा	समरेि	 थभन्	 थभन्	संिठनहरूमा	
आबद्ध	िहरेि	कमजोि	श्वमक	िि्त	शोप्षि	ि	उत्ीप्डि	भइिहरेको	अिस्ा	एउटा	कोण	
हो	।	अकको	कोणबाट	हरेदया	विविधिा	ि	अनरेक	संिठनमा	विभाजजि	हणु ँदा	पवन	श्वमकका	
मणुद्ा	ि	श्मिाजनीविमा	एउटै	अडान	ि	दृप्ट्कोणका	साथ	अक्घ	बढ्न	सक्रे	विशरेषिा	
पवन	हाम्ो	टरि रेड	यणुवनयन	आन्ोलनलरे	प्रदजश्ति	ििरेको	छ	।	

विििका	सहकाय्त	ि	ऐक्यबद्धिाहरूको	श्ृङ्खला	महत्वपूण्त	छ	।	जरेण्डि	समानिा	
ि	प्रिध्तनका	लाक्ि	टरि रेड	यणुवनयन	कवमटी,	जजफन्ट–एनटीयणुसी	काय्तदल,	संयणुति	बोड्त	
ि	सछचिालय,	 घटक	यणुवनयनहरूबीच	साझा	संयन्त्र	 ि	सहकाय्तहरू,	धरेिै	साझा	
नीवि	सम्मरेलनहरू	ि	साझा	अथभयानहरू	हणु ँदै	संयणुति	टरि रेड	यणुवनयन	समन्वय	करे न्दको	
वनमयाणसम्म	आइपणुग्न	७	िष्त	लािरेको	थथयो	।

िरेस्ो	 महाथधिरेशनमा	 जजफन्टलरे	 ििरेको	 एकिाको	 आह्ानलाई	 एनटीयणुसीलरे	
स्ीकािरेपछछ	श्म	बजाि	ि	िाजनीविमा	सन्	२०००	यो	सहस्ाब्दीको	आिम्दरेखख	
एकिा	ि	ऐक्यबद्धिाको	नयाँ	यणुि	सणुरु	भयो	।	सन्	२००७	मा	अखखल	नरेपाल	टरि रेड	
यणुवनयन	महासंघ	हहसं्क–भूवमिि	बाटोबाट	शास्न्पूण्त	सिहको	माि्तमा	आएपछछ	
जरेटीयणुसीसी	बनाउँदा	एक	कोस्त	पणुिा	भयो	।	त्यसपछछ	श्म	िाजनीवि	ि	श्म	बजािमा	
प्रमणुख	एजरेण्डाहरूमा	एउटै	धािणा	बनाउन	ि	संयणुति	अथभयान	चलाउनमा	वमलरेको	
सफलिालरे	जरेटीयणुसीसीलाई	पवन	स्ाक्यत्व	हदन	सम्ि	भयो	।	
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ऐक्यबद्धताको रोरेटोमा–

बीसौँ	 शिाब्दी	 उतििाध्तका	 अस्न्म	 दशकहरूबाट	आक्रामकिा	 िणुमाउँदै	 िएको	
समाजिादको	कालखण्डबाट	हाम्ो	पणुस्ालरे	आफनो	परििि्तनकािी	यात्रा	थालरेको	
हो	।	 उदािीकिणको	 नाममा	 बढ्दै	 िएको	 कपकोिरेटिन्त्र	 ि	 वितिीय	 पणुँजीिादको	
स्रेच्ाचाि	विरुद्ध	लड्दै	हामीलरे	नयाँ	उपलस्धिहरू	हाजसल	िि्	यौँ	।	आज	समाजिादी	
शक्तिहरू	फरे रि	जणुमणु्तिाएि	उहठसकरे का	भए	पवन	श्मजीिी	जनिाका	अथधकाि	 ि	
उपलस्धिहरूमाथथ	अनरेक	िरिकालरे	आक्रमण	भइिहनरे	क्रम	जािी	नै	छ	।	त्यसैलरे	
अन्ियाप्ट्रि य	ऐक्यबद्धिाको	भूवमका	झन्	झन्	बढरेको	छ	।	 विश्वव्यापीकिणको	यो	
यणुिमा	हाम्ो	महासंघ	दरेशथभत्र	श्वमक	िि्तलाई	थप	बजलयो	बनाउन	पवन	अन्ियाप्ट्रि य	
भूवमका	समरेिमा	जोड	हदनणु	आिश्यक	ठान्छ	।	

एउटै महासंघ वनमछाणको संघारमा–

अब	बाम–िठबन्धन	ि	एउटै	कम्णुवनट्	पाटमी	बनाउनरे	अथभयानलरे	पाएको	िाजनीविक	
सफलिासँिै	समाजिादको	पक्	िाट्रिको	बािडोि	सम्ालन	आइसकरे को	छ	।	टरि रेड	
यणुवनयन	आन्ोलनमा	पवन	जरेटीयणुसीसीका	अविरिति	एउटै	बृहि	संिठनको	वनमयाणमा	
नयाँ	द्ाि	खणुलरेको	छ	।	

 l नरेपाल	टरि रेड	यणुवनयन	महासंघ	ि	अखखल	नरेपाल	टरि रेड	यणुवनयन	महासंघ	बीचको	
एकिा	

 l परेसािि	महासंघ	नरेपाल	ि	िाप्ट्रि य	कम्तचािी	महासंघ	बीच	एकिा	

 l यी	चािैिटा	महासंघबीच	एकिा

यी	िीन	परिदृश्य	एक	अककोका	विकल्	नभएि	पूिक	विकल्हरू	हणुन्	।	िि	यसलरे	
कवि	समय	जलन्छ,	त्यो	भन्	सप्कन्	।	आन्ोलनको	यो	नयाँ	कोस्त	हो	जहाँ	जरेटीयणुसीसी	
पवन	थप	परिमाज्तनका	साथ	चजलिहनरेछ	।	अब	जरेटीयणुसीसी	पवन	प्रादरेजशक	िहमा	
समरेि	सञ्ालन	िनने	अवनिाय्तिा	आइसकरे को	छ	।	

हाम्ो वनष्कष्ग–

एकिामा	४	महासंघ	ि	ऐक्यबद्धिामा	फिाप्कलो	जरेटीयणुसीसी	नै	अबको	संयणुति	
खालका	टरि रेड	यणुवनयन	संिचनाहरू	हणुन्	।	यीनै	संिचनालरे	करे न्द,	प्रदरेश	 ि	स्ानीय	
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िहमा	िाज्यव्यिस्ालाई	समाजिादोन्णुख	श्वमकमणुखी	चरित्र	हदनरे	काममा	भूवमका	
खरेलनणुपछ्त 	।	

महाधिवेशन जोि हदन्छ–

 l संयणुति	काय्तदल	घोषणा	िददै	आिामी	दणुई	िष्तथभत्रै	 एकिा	महाथधिरेशन	
सम्पन्	िन्त	ि		

 l संयणुति	टरि रेड	यणुवनयन	समन्वय	करे न्दलाई	अझ	प्रभािकािी	 ढंिलरे	सञ्ालन	
िन्त	जोड	हदन्छ	।
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अनुसूची ८

ट्मेड यूिनयनहरूको सदस्य संख्ा

जजफन्टको सदस्य संख्ा
प्रदरेश	 महहला पणुरुष जम्मा
प्रदरेश	१ २१९७८ ७७४०९ ९९३८७
प्रदरेश	२ ८५५० ३११६७ ३९७१७
प्रदरेश	३ ५१९२१ ११०००७ १६१९२८
प्रदरेश	४ १४२५६ ३२०५८ ४६३१४
प्रदरेश	५ २३२५६ ५०८२३ ७४०७९
प्रदरेश	६ २२१४ ३७७१ ५९८५
प्रदरेश	७ ३५७३ ९७२९ १३३०२
जम्मा १२५७४८ ३१४९६४ ४४०७१२

जजफन्टको सदस्य संख्ाको स्स्ति

प्रदरेश	१ प्रदरेश	२ प्रदरेश	३ प्रदरेश	४ प्रदरेश	५ प्रदरेश	६ प्रदरेश	७

महहला पणुरुष

२१९७८

८५५०

२३२५६

२२१४ ३५७३

१४२५६

५१९२१

३२०५८

७७४०९

५०८२३

३७७१
९७२९

११०००७

३११६७
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संयुक्त ट्मेड यूतनयन कमे न्द्रमा अार्धि ट्मेड यूतनयनहरूको सदस्य संख्ा
महासंघ सदस्य	संख्ा
१ नरेपाल	टरि रेड	यूवनयन	महासंघ	(जजफन्ट) ४,४०,७१२
२ नरेपाल	टरि रेड	यूवनयन	काँरिरेस	(एनप्टयणुजस) ४,२५,०१४
३ अखखल	नरेपाल	टरि रेड	यूवनयन	महासंघ	(अन्टणुफ) 	४,१०,३१५	
४ परेसािि	महासंघ	नरेपाल	(कोनरेप) २,५३,१६३	
५ िाप्ट्रि य	प्रजािास्न्त्रक	नरेपाली	टरि रेड	यूवनयन	महासंघ	(एनप्डकोन्ट) 		३०,०००	
६ समािरेशी	नरेपाल	टरि रेड	यूवनयन	महासंघ	(अाईफोन्ट)	ि	 

स्िन्त्र	नरेपाली	टरि रेड	यूवनयन	महासंघ 	३७,५००	

७ िाप्ट्रि य	प्रजािास्न्त्रक	नरेपाली	टरि रेड	यूवनयन	महासंघ-स्िन्त्र	(एनप्डकोन्ट-स्िन्त्र) 	४०,०००	
८ िाप्ट्रि य	प्रजािास्न्त्रक	नरेपाली	टरि रेड	यूवनयन	महासंघ	नरेपाल	(एनप्डफोन्ट) 	४२,११०	
९ मधरेशी	टरि रेड	यूवनयन	महासंघ	(एमप्टयणुजस) १०१,०००
 जम्मा १,७७९,८१४

संयुक्त ट्मेड यूतनयन कमे न्द्रमा अार्धि ट्मेड यूतनयनहरूको सदस्य संख्ा

जजफन्ट

एनप्टयणुजस

अन्टणुफ

कोनरेप

एनप्डकोन्ट

अाईफोन्ट

एनप्डकोन्ट-स्िन्त्र

एनप्डफोन्ट

एमप्टयणुजस

४,४०,७१२

४,२५,०१४

	४,१०,३१५

२,५३,१६३

३०,०००

	३७,५००

	४०,०००

	४२,११०

१०१,०००
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Counting the ballot papers of various positions at 7th National  Congress of GEFONT
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  रिस्ाव ८

श्नमक मदहला र िेण्डर समानता

स्मरण रछछौं–

१५–१८	चैि	२०४८	मा	जजफन्टको	पहहलो	िाप्ट्रि य	महाथधिरेशनमा	१५०	जना	प्रविवनथध	
िीन	जना	मात्र	महहला	प्रविवनथध	थथए	।	त्यसपछछ	िणुरुन्ै	िसरेको	िाप्ट्रि य	कवमटीको	
िैठकलरे	महहला	बीच	चरेिना	अथभिृद्द्ध	ि	नरेिृत्व	विकासको	लाक्ि	महहला	 विभाि	
बनाउनरे	 वनण्तय	 िि्	यो	।	 २०४९	 िैशाख	२२	ििरे	करे न्दीय	महहला	 मजदणुि	 विभाि	
(करे ममवि–जजफन्ट)	िठन	िरियो	।	 २०५२	 मा	सम्पन्	 जजफन्टको	 दोस्ो	 िाप्ट्रि य	
महाथधिरेशनलरे	 पहहलो	 पटक	 महहला	 नीवि	 पारिि	 िददै	 करे न्दीय	 महहला	 मजदणुि	
विभािलाई	घटक	यणुवनयन	सिहको	हैजसयिको	प्रदान	िनने	वनण्तय	िददै	वनम्न	काय्तक्रम	
अक्घ	साि्	यो	।	

महहला	मजदणुि	 विरुद्ध	हणुनरे	सबै	प्रकािका	 विभरेद,	उत्ीडन	ि	दणुरुत्ाहन	 वििोधी	
अथभयान	जािी	िाख्रे

यणुवनयन	आन्ोलनथभत्र	सामाजजक	 विभरेद	 (जरेण्डि)	को	 विषयलाई	समािरेश	ििी	
जरेण्डि	सचरेि	यणुवनयन	आन्ोलनको	लाक्ि	अथभयान	सञ्ालन	िनने	

यणुवनयन	आन्ोलनथभत्र	 ँकोिा	महहलािाद	होइन,	ििमीय	महहलािाद”	को	बािरेमा	
स्ट्	पानने	।

२०५६	 मा	 सम्पन्	 जजफन्टको	 िरेस्ो	 िाप्ट्रि य	 महाथधिरेशनबाट	 ँप्रविवनथधत्व	 मात्र	
होइन,	समान	सहभाक्ििा”	को	नािासँिै	सङ्ख्ामिक	सहभाक्ििाबाट	िणुणामिक	
सहभाक्ििाको	विषयलरे	प्रिरेश	पायो	।	जरेण्डि	सचरेिना	ि	सहभाक्ििाको	विषय	महहला	
पणुरुष	सबैको	हो	भन्रे	अनणुभूविका	साथ	यणुवनयनका	ँहिरेक	काय्तक्रममा	कम्ीमा	२५	
प्रविशि	महहला	ि	महहला	सम्न्धी	काय्तक्रममा	२५	प्रविशि	पणुरुष	सहभाक्ििा”	को	
नीवि	अिलम्न	िरियो	।	जजफन्टलरे	हिरेक	िहमा	१५	प्रविशि	महहला	िहनणुपनने	नीवि	
पारिि	भयो	।	यसपछछ	महहला	सहभाक्ििा	दरेखखनरे	ििी	िृद्द्ध	हणुन	थाल्ो	।
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२०६०	 मा	 भएको	 चौथो	 महाथधिरेशनलरे	 पवन	 िरेस्ो	 महाथधिरेशनको	 वनण्तयलाई	
वनिन्ििा	 हददै	काययान्वनयको	पक्लाई	थप	सणुदृढ	िनने	 वनण्तय	िि्	यो	।	नरेिृत्वमा	
महहला	सहभाक्ििा	िृद्द्धको	प्रविशि	२०		पणुि्	याउनरे	लक्ष्य	िोप्कयो	।

२०६५	 मा	 सम्पन्	 पाँचौँ	 िाप्ट्रि य	 महाथधिरेशनलरे	 टरि रेड	 यणुवनयन	 महासंघको	 जरेण्डि	
नीविलाई	समरेि	ध्ानमा	िाखरेि	जजफन्टको	हिरेक	िहमा	कम्ीमा	एक	विहाइ	महहला	
सहभाक्ििाको	विषयलाई	नीविका	रूपमा	समािरेश	िि्	यो	।	करे न्दीय	महहला	मजदणुि	
विभािलाई	महहला	कवमटीमा	रूपान्िण	िनने	 वनण्तय	भयो	।	यो	महाथधिरेशनबाटै	
जजफन्टका	मािहि	संिचनामा	हणुनरे	४	मध्रे	१	पदाथधकािी	महहला	हणुनरे	ि	महहला	पणुरुष	
दणुबैलरे	काम	िनने	काय्तथलोमा	१	महहला	ि	१	पणुरुष	 जजफन्टको	स्ानीय	प्रविवनथध	
वनियाचन	िनने	व्यिस्ा	िरियो	।

२०७०	चैिमा	भएको	छैटौँ	िाप्ट्रि य	महाथधिरेशनलरे	आईटीयणुसीको	काउण्	अस	इन	
(हामी	यहीँ	छौँ,	चासो	िाख)	भन्रे	नािालाई		काय्तक्रमका	रुपमा	आमिसाि	िि्	यो	।	
जसमा	चाि	िष्तथभत्र	पाँच	प्रविशि	महहला	सदस्य	िृद्द्ध	िनने,	नरेिृत्व	ि	काय्तक्रमहरूमा	
३३	 प्रविशि	 महहला	 प्रविवनथधत्वको	ग्ािरेण्ी	 िनने,	 महहला	 हहंसा	 विरुद्ध	 शून्	
सहनशीलिाको	अथभयान	िनने,	काम	ि	जीिन	बीचमा	सन्णुलन	कायम	िन्त	पहल	िनने	
ि	जरेण्डि	आधारिि	भरेदभािको	अन्त्यका	लाक्ि	प्क्रयाशील	िहनरे	कणु िा	अक्घ	सारिएको	
थथयो	।

सो	काय्तक्रमको	काययान्वयन	पश्ात्ो	चाि	िषने	अिथधमा	जजफन्टको	जसिंो	सदस्य	
सङ्ख्ामा	महहला	सदस्य	१०.५	प्रविशिलरे	िृद्द्ध	भएको	छ	।	२०७०	मा	१८	प्रविशि	
िहरेको	महहला	सदस्य	अहहलरे	२८.५	पणुिरेको	छ	।	यो	नै	यस	अिथधको	सबैभन्ा	ठूलो	
उपलस्धि	हो	।	महासंघको	िाप्ट्रि य	कवमटीमा	यस	अक्घ	नै	३३	प्रविशि	महहलाको	
प्रविवनथधत्व	भइसकरे कोलरे	यो	अिथधमा	३३	प्रविशि	महहला	प्रविवनथधत्व	ििाउनरे	
लक्ष्य	८०	प्रविशि	घटक	यणुवनयनका	करे न्दीय	कवमटीको	हकमा	पूिा	िन्त	सप्कएको	
छ	भनरे	२०	प्रविशि	घटकमा	यो	काम	बाँकी	िहरेको	छ	।

रव्ग रछछौं–

महासंघको	सस्ापना	कालमा	न्ून	सङ्ख्ामा	िहरेका	महहला	सदस्यिामा	िृद्द्ध	
भई	२८.५	प्रविशि	पणुग्नणु,	पहहलो	महाथधिरेशनमा	मात्र	िीन	जना	महहला	प्रविवनथधलरे	
भाि	जलएकामा	हाल	आएि	३३	प्रविशि	महहला	महाथधिरेशन	प्रविवनथध	बन्	सफल	
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हणुनणु	अत्यन्	महत्वपूण्त	उपलस्धि	हो	।	बहणुसङ्ख्क	घटक	यणुवनयनहरूको	करे न्दमा	
एक	विहाई	महहला	सहभाक्ििा	हणुनणु,	विििको	िणुलनामा	काय्तथलोमा	क्रमशः	जलङ्गीय	
भरेदभाि	न्ूनीकिण	हणु ँदै	जानणु	ि	नीवि	वनमयाणको	िहमा	श्वमक	महहलाहरूको	पहणु ँच	
सङ्ख्ामिक	ि	िणुणामिक	रुपलरे	िृद्द्ध	हणु ँदै	जानणु,	महासंघ	स्ापना	पश्ात्ो	अत्यन्	
ठूलो	सफलिा	हो	।	यद्प्प,	अझै	नरेपाली	श्वमक	महहलाहरूलरे	थणुपै्र	चणुनौिीका	सामना	
िरििहरेका	छन्	ि	थप	उपलस्धिका	लाक्ि	नयाँ	नीवि	ि	योजनाका	साथ	अक्घ	बढ्नणुपनने	
खाँचो	िहरेको	छ	।	

वनददेजशत रद्गछछौं–

चाि	 िष्त	 अक्घ	 छैटौँ	 महाथधिरेशनबाट	 हामीलरे	 अक्घ	सािरेको	 पाँचमध्रे	 िीन	 िटा	
काय्तक्रमलाई	अपरेजक्ि	रूपमा	पूिा	िन्त	नसप्कएकोलरे	यसलाई	थप	सणुदृढ	ििरेि	अक्घ	
बढाउनणुपनने	आिश्यकिा	महसणुस	िरिएको	छ	।	यो	महाथधिरेशनबाट		ँयसो	हणुन	हदउँ”	
भन्रे	पहहलरेको	थरेमलाई		करे ही	परिमाज्तन	ििी	‘यसो	हणुन	 हदउँ,	यसलाई	थप	सणुदृढ	
ििौँ’	भन्रे	नािा	िय	िरिएको	छ	।	आउँदो	अिथधमा	सबै	िहमा	३३	प्रविशि	महहला	
प्रविवनथधत्वको	ग्ािरेन्टी	िन्त,	जरेण्डि	आधारिि	विभरेदको	अन्त्य	िन्त,	काम	ि	जीिन	
बीचको	सन्णुलन	कायम	िन्त,	महहला	हहसंा	विरुद्ध	शून्	सहनशीलिा	कायम	िन्त	ि	
महहला	सदस्यिा	िृद्द्धको	प्रप्क्रयालाई	वनिन्ि	अक्घ	बढाउनरे	कामलाई	साकाि	रूप	
हदनरे	उद्रेश्यलरे	यो	महाथधिरेशन	वनम्न	कणु िामा	जोड	हदन	चाहान्छौँ	ः

१.	 महहला	बहणुल	क्रेत्र	ि	महहला	न्ून	क्रेत्रमा	फिक	रूपमा	यणुवनयन	नरेिृत्व	
विकास	हणुनणु	जरुिी	छ	।	यसका	लाक्ि	फिक	िाणनीवि	ि	योजनाकासाथ	
जजफन्टको	जसिंो	संिचना,	महहला	कवमटी	ि	घटक	यणुवनयन	बीच	समन्वय	
ििी	परिचालनको	काम	अक्घ	बढाउनरे	प्रस्ाि	िरिएको	छ		।		

२.	 संिैधावनकरूपमा	महहला	पणुरुष	बीचको	 विभरेद	धरेिै	हदसम्म	हटरे	पवन	
व्यिहािमा	अझै	पवन	महहलालाई	 ँमािहि”को	समणुदायको	रूपमा	हरेनने	
विभरेदपूण्त	दृप्ट्कोण	पूिै	हटरेको	छैन	।	जसका	कािण	समाजमा	अझै	पवन	
जरेण्डि	आधारिि	 विभरेदहरू	 विद्मान	छन्	।	 यसलाई	न्ूनीकिण	िददै	
लैजानका	लाक्ि	अन्	सम्स्न्धि	संघ–संिठन	ि	आन्ोलनसँि	समरेि	
हािरेमालो	ि	सहकाय्तमा	जोड	हदनरे	प्रस्ाि	िरिएको	छ	।	
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३.	 काम	ि	परििाि	बीच	सन्णुिलनको	बािरेमा	जरेण्डि	भूवमका	परििि्तनका	
लाक्ि	िोल	मोडलहरूसँि	अन्िप्क्रया	ि	अनणुभि	आदानप्रदान	लिायिका	
िविविथधमाफ्त ि्	घिरेलणु	काममा	सहकाय्तको	संस्ािलाई	प्रोत्ाहहि	िनने	
प्रस्ाि	िरिएको	छ	।	

४.	 महहला	 विरुद्ध	 हहंसाका	 बािरेमा	शून्	सहनशीलिाको	अथभयानलाई	
अिाप्ड	बढाउनरे	क्रममा	पाचौँ	िाप्ट्रि य	श्वमक	महहला	सम्मरेलनबाट	पारिि	
आचािसंहहिालाई	 यणुवनयनका	सबै	 िहमा	जानकािी	 ििाउनणुकासाथ	ै
काययान्वयनमा	जोड	हदनरे	प्रस्ाि	िरिएको	छ	।	

५.	 सम्पूण्त	िहमा	३३	प्रविशि	महहला	प्रविवनथधत्व	िथा	महहला	सदस्यिा	
वबस्ािका	लाक्ि	अथभयानहरू	सञ्ालन	सम्न्धी	प्रस्ाि	िरिएको	छ	।
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अनुसूची ९

तनर्वािनमा महहला

संसदको	लाक्ि	भएका	विििका	िीन	वनियाचनमा	महहला

िष्त

प्रविवनथध	सभा िाप्ट्रि य	सभा	(२०१५	सालमा	महासभा	
भवनएको)

महहला	
सांसद कूल	सांसद

महहला	
सांसदको	
प्रविशि

महहला	
सांसद कूल	सांसद

महहला	
सांसदको	
प्रविशि

२०१५ १ १०९ ०.९२ १ ३६ २.७७
२०४८ ७ २०५ ३.४१ ३ ६० ५
२०५२ ७ २०५ ३.४१ ५ ६० ८.३३
२०५६ १२ २०५ ५.८५ ९ ६० १५
२०५८ ९ ६० १५ 15
संविधान	सभा	
२०६५ १९७ ६०१ ३२.८
२०७० १७९ ६०१
श्ोि	ः	जरेण्डि	दृप्ट्कोणिाट	श्म	कानूनको	अध्ायन	२००१,	जाििण	नरेपालको	िरेिसाईट,	विपी	महरेन्द	टकिाि,	वनियाचन	आयोि

स्ातनय िहको तनर्वािनमा महहला
वनियाचन	िष्त जजल्ा	समन्वय	सवमवि नििपाजलका िाउँपाजलका
२०४९ ०.७५% ०.३८	% ०.५८%
२०५४ १.५ २०	% २०	%
२०७४ ३३% ४०% ४०%
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  रिस्ाव ९

युवा नेतृत्व नवकास र पररचालनको प्रस्ाव

ववद्यमान वास्ववकता–

अन्ियाप्ट्रि य	मापदण्डमा	१८	िष्तदरेखख	३५	िष्त	उमरेि	समूहका	श्वमकहरू	यणुिा	श्वमक	
हणुन्	।	यद्प्प,	यणुिा	परिषद	ऐन	२०७२	लरे		१६–४०	िष्त	उमरेि	समूहका	व्यक्तिहरूलाई	
यणुिा	भनी	परिभाप्षि	ििरेको	छ	।	यो	उमरेि	समूहमा	नरेपालको	कूल	जनसङ्ख्ाको	
४०.३५	प्रविशि	यणुिाहरू	िहरेका	छन्	।	यो	समूहलाई	१६–२४	िष्त	समूह	ि	२५–४०	
समूह	ििी	दणुई	भािमा	बाँप्डएको	छ	।	२५–४०	उमरेि	समूह	पूण्त	आथथ्तक	िविविथधमा	
संलग्न	हणुनरे	उमरेि	समूह	हो	।	यो	उमरेिका	यणुिाहरूको	 पूण्त	िोजिािीको	प्रविशि	दि	
२.३	प्रविशि	मात्र	िहरेको	छ	।	

नरेपाल	सिकािको	यणुथ	थभजन	२०२५	मा	उल्रेख	भएको	िथ्ाङ्क	अनणुसाि	हिरेक		िष्त	
४	लाख	५०	हजाि	श्वमकहरू	नरेपाली	श्म	बजािमा	प्रिरेश	िद्तछन्	।	िथाप्प,	सिदि	
िाप्ष्तक	५	लाख	३८	हजाि	श्वमक	िथा	व्यक्तिहरू	िोजिािी	िथा	अन्	काममा	
विदरेजशनरे	ििरेका	छन्	।	

महसुस रद्गछौँ–

उत्ादनशील	ि	शक्तििान्	मानिस्ोिको	रुपमा	यणुिाहरू	ज्यादै	महत्वपूण्त	मात्र	नभई	
आथथ्तक	ि	सामाजजक	 विकासका	लाक्ि	 ठूलो	संभािना	हणुन्	।	यणुिा	 िाजनीविक,	
आथथ्तक,	सामाजजक	ि	सांसृ्विक	रूपान्िणका	अरिदिू	िथा	परिििन्तका	संिाहक	
शक्ति	हणुन्	।	साहस,	जसज्तनशीलिा,	जसक्रे	क्मिा	एिं	उच्	आमिविश्वासका	कािण	
यणुिा	समणुदाय	िणुणामिक	ि	सङ्ख्ामिक	दृप्ट्लरे	िाट्रिको	मरेरुदण्ड	भएकालरे	यणुिाको	
सियाङ्गीण	विकास	ििी	उनीहरूको	क्मिालाई	िाप्ट्रि य	विकासको	मूलधािमा	ल्ाउनणु	
जरूिी	छ	।	

ठहर रद्गछछौ–

यणुिा	श्वमकको	चासो	ि	अपरेक्ालाई	विशरेष	प्रकािलरे	संबोधन	िनणु्त	ि	उनीहरूलाई	टरि रेड	
यणुवनयन	आन्ोलनमा	आबद्ध	ििी	परिचालन	िनणु्त	टरि रेड	यणुवनयन	आन्ोलनको	उज्ज्वल	
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भविष्यको	लाक्ि	अपरिहाय्त	छ	।		टरि रेड	यणुवनयन	आन्ोलनथभत्र	यणुिा	सशतिीकिण	एिं	
सहभाक्ििालरे	नै	यसको	भविष्यको	वनधयािण	िद्तछ	।	

विद्मान	नरेपालको	टरि रेड	यणुवनयन	आन्ोलन	िीन	पणुस्ाको	संयोजनमा	अिाप्ड	बप्ढिहरेको	
छ	।	एउटा	पणुस्ा	६०	िरिपरिको,	अकको	पणुस्ा	४०	प्स	ि	िरेस्ो	यणुिा	पणुस्ा	४०	िष्त	
िलको	िहरेको	छ	।	पहहलो	पणुस्ा	क्रमशः	वबदा	जलनरे	क्रममा	छ	भनरे	दोस्ो	पणुस्ा	अबको	
यणुवनयन	आन्ोलनको	मरेरुदण्डका	रुपमा	िहनरेछ	।	यणुवनयन	आन्ोलनको	सणुवनजश्ि	
भविष्यका	लाक्ि	अहहलरेदरेखख	नै	िरेस्ो	पणुस्ाको	नरेिृत्व	विकासमा	ध्ान	हदनणु	पद्तछ	।	

वनस्कष्गमा पुगछौ–

यणुिा	िोजािािी	अथभिृद्द्धमा	जोड	हददै,	उनीहरूको	सीप,	दक्िा	ि	योग्िा	बढाउनरे,	
टरि रेड	यणुवनयनमा	संलग्न	ििाउनका	लाक्ि	यणुिा	श्वमकलाई	यणुवनयनीकिण	िनने	काम	िन्त	
आिश्यक	नीविको	िजणु्तमाका	लाक्ि	पहलकदमी	जलनणु	अवनिाय्त	छ	।	

वनददेजशत रछछों–

क.	 यणुवनयनथभत्र	यणुिा	सहभाक्ििा	िृद्द्धका	लाक्ि	आिश्यक	िणनीवि	िजणु्तमा	िनने	।	
काय्तथलो	करे प्न्दि	काय्तक्रमहरू	िनने,	यणुिा	बाहणुल्	नयाँ	क्रेत्रको	खोजी	ििी	
संिहठि	िन्त	अथभयान	सञ्ालन	िनने,	

ख.	 टरि रेड	यणुवनयनका	सबै	संिचनाहरूमा	यणुिाहरूको	प्रविवनथधत्वको	लाक्ि	आिश्यक	
व्यिस्ा	िनने,	यसमा	यणुिा	जरेन्डि	सन्णुलनलाई	ख्ाल	िनने	ि	सङ्गहठि	यणुिाहरूको	
अथभलरेखीकिण	िनने,

ि.	 यणुिामा	नरेिृत्व	क्मिा	विकास	ििी	जजम्मरेिािी	हदन	ि	उनीहरूलाई	यणुवनयनप्रवि	
आकप्ष्ति	िन्त	विथभन्	िचनामिक	यणुिा	िविविथधहरू	िनने,	

घ.	 भोजलको	टरि रेड	यणुवनयन	आन्ोलनको	नरेिा	आजका	यणुिा	विद्ाथमी	क्रेत्रमा	प्क्रयाशील	
जनशक्ति	हो	भन्रे	कणु िालाई	ध्ान	हददै	यणुिा–विद्ाथमी	आन्ोलनसँि	िोजिािी	ि	
श्मबजािका	विषयमा	अन्िप्क्रया	ि	सहकाय्त	वबस्ाि	िनने,

ङ.	 श्वमकका	आधािभूि	अथधकाि	ि	टरि रेड	यणुवनयनको	भूवमका	विषयमा	जानकािी	
हदन	यणुिा	श्वमकहरूका	लाक्ि	विशरेष	शैजक्क	अथभयान	सञ्ालन	िनने	।
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अनुसूची १०

युर्ाहरूको र्ि्चमान अर्स्ा

करे ही	क्रेत्रहरू संख्ा	ि	प्रविशि

यणुिा	साक्ििा	 ७१%

साक्ििा			 पणुरूष	८२%	/	महहला	६३%

पूण्त	बरेिोजिाि	यणुिा	कामको	खोजीमा १९.२०%

बरेिोजिाि	यणुिा	 २८.३०%

हिरेक	िष्त	श्म	बजािमा	अाउनरे	यणुिाहरूको	संख्ा	 ४	लाख	५०	हजाि	भन्ा	बढी

घिरेलणु	श्म	क्रेत्रका	यणुििीहरू ३६%

हिरेक	िष्त	िैदरेजशक	िोजिािीमा	जानरे	यणुिाहरू ५	लाख	३८	हजाि

वििाहको	अौसि	अायणु	 २०.६	महहला	ि	२३.८	िष्त	पणुरूष

कृप्षमा	संलग्न	यणुिा	 ५०.५%

स्िोजिाि	यणुिाहरूको	प्रविशि	(१५-२९	िष्त	समूह)	 ५८.८%

प्पछप्डएको,	अल्संख्क,	शािीरिक	रूपमा	अशति	यणुिाहरूको	
अनणुपाि

२३%

िैदरेजशक	िोजिािीमा	दक्,	अध्त	दक्	ि	अदक्	मजदणुिहरू २%,	२४%	ि	७४%

स्ािक	िह	उतिीण्त	बरेिोजिाि	यणुिाहरूको	प्रविशि	 २६.१%
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  रिस्ाव १०

समकालीन सरोकारका नव्यहरु

हामी चचब्तित छौँ–

डिलाग्ो	अिस्ामा	आइसकरे को	पययाििणीय	समस्या	ि	अत्यन्ै	प्रविकूल	भइसकरे को	
जलिायणु	परििि्तनको	प्रमणुख	कािण	प्राकृविक	स्ोिहरूको	चिम	दोहन	नै	हो	।	अकूि	
लाभ	सोहोरििहनरे	व्यािसाक्यक	लोभ	ि	शोषणको	कपकोिरेट	चरित्रलरे	िदया	प्रकृवि	ि	श्म	
दणुबैको	शोषणलरे	सीमाहरू	नाघरेको	छ	।	बनसम्पदाको	विनाश,	पानीका	स्ोिहरूको	
क्यीकिण,	विश्व	िापमानको	वनिन्ि	िृद्द्ध	जस्ा	अनरेक	कहालीलाग्ा	समस्यालरे	
मानिसमणुदाय	 िहहिो	 सङ्कटमा	झन्	 झन्	 फजसिहरेको	 छ	।	 जलिायणु	 परििि्तन	 ि	
िािाििणीय	प्रविकूलिा	पवन	मूलिः	श्वमक	िि्तकै	लाक्ि	आजीविकामै	चणुनौिी	
बवनसकरे को	छ	।	व्यािसाक्यक	कम्पनीहरूलरे	प्राकृविक	स्ोिहरूमाथथ	िछाड–मछाड	
िददै	कब्ा	जमाइिहरेछन्,	श्मजीिी	जनिालरे	 प्रकृविका	 वनःशणुल्	उपहािहरूका	
लाक्ि	पवन	महँिो	मूल्	विनणु्तपिरेको	छ	िि	श्वमकहरूलरे	न्ूनिम	ज्याला	पाउन	पवन	
कहठन	भइिहरेको	छ	।

हदिा	विकासका	लक्ष्यहरू	ि	परेरिसमा	भएको	अन्ियाप्ट्रि य	जलिायणु	स्झौिा	मययाहदि	
कामको	सणुवनजश्ििा	ि	जलिायणु	समस्याबाट	श्मशक्तिको	न्ायपूण्त	संक्रमणको	
आिश्यकिालाई	सम्ोधन	िद्तछन्,	िि	नविजा	श्वमकका	पक्मा	दरेखखएको	छैन	।	
कणु पोषणको	समरेि	जशकाि	श्वमक	िि्त	ि	श्वमक	परििािकै	बालबाजलका	भइिहरेका	
छन्	।	व्यिसायजन्	 िोि	 ि	काय्तथलोमा	स्ास्थ्य	प्रविकूल	िािाििणको	 पीडा	
श्मजीिी	जनिाकै	भािमा	छ	।	परिणाममा	भािी	पणुस्ालाई	अस्स्,	 विषाति	ि	
स्ास्थ्यघािक	िािाििण,	काय्तथलो	ि	धििी	हदएि	जानरे	वनयविमा	छ	हाम्ो	पणुस्ा	।	

िि,	यणुवनयन	आन्ोलन	टणुलणुटणुलणु	हरेिरे ि	बसरेको	छैन	।	 ँऊजया	लोकिन्त्रका	लाक्ि	टरि रेड	
यणुवनयनहरू	(टीयणुईडी)”	नामको	यणुवनयन	विश्व–सञ्जाललरे	श्म,	जलिायणु,	पययाििणको	
विश्वव्यापी	 अथभयान	 चलाइ	 नै	 िहरेको	 छ	।	 पययाििण	 ि	 जलिायणु	 परििि्तनका	
जल्ाबल्ा	िथा	दिूिामी	असिका	एजरेण्डाहरू	करे िल	प्रचािमणुखी	िैससहरूका	
विषय	मात्र	होइनन्,	यणुवनयन	आन्ोलनका	पवन	प्राथवमकिाका	एजरेण्डा	हणुन्	।	
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रव्ग रछछौं–

नरेपाल	टरि रेड	यणुवनयन	महासंघलरे	श्वमक	िि्तको	जीिन	ि	आजीविकामा	पययाििण	
ि	जलिायणु	परििि्तनका	प्रविकूल	असिविरुद्ध	महात्वपूण्त	अथभयानहरू	चलाउँदै	
आएको	छ	।	विश्व	सम्मरेलनहरूमा	सप्क्रय	सहभािी	हणु ँदै	हहमाल	सफाइ	अथभयानदरेखख	
सििमाथा	 जशखिमा	श्वमक	आन्ोलनका	झण्डाहरू	फहिाउनरे	लिायि	अनरेक	
चरेिनामूलक	ि	दबाबकािी	कामहरू	िददै	आएको	छ	।	सम्पूण्त	विश्व	समणुदायको	ध्ान	
आकष्तण	िन्त	महासंघ	सफल	िहरेको	छ	।		त्यस्ै	नरेपालमा	व्यिसायजन्	सणुिक्ा	
ि	स्ास्थ्यलाई	नयाँ	श्मऐनमा	िाम्िी	समािरेश	िन्त	हामी	सफल	भएका	छौँ	 ,	िि	
व्यिहािमा	काययान्वयनको	विषय	बाँकी	नै	छ	।

प्रस्ाव रछछौं–

‘उजया	लोकिन्त्रका	लाक्ि	टरि रेड	यणुवनयनहरू’	 (टीयणुईडी)	को	भािनासँि	ऐक्यबद्धिा	
व्यति	िद्तछ	।

पययाििणीय	समस्या	 ि	जलिायणु	 परििि्तनका	 मानि	समणुदाय	 ि	 श्वमक	िि्तको	
स्ास्थ्य,	िोजिािी	ि	आजीविकामा	परििहरेका	ि	बप्ढिहरेका	प्रविकूल	असिहरूप्रवि	
िम्ीि	छचन्ा	प्रकट	िद्तछ	।

श्वमकको	स्ास्थ्य	हाम्ो	लाक्ि	अहम्	 महत्वको	एजरेण्डा	भएकोलरे	काय्तथलोको	
स्च्िा,	व्यिसायजन्	सणुिक्ा	ि	स्ास्थ्य	एिम्	परेसािि	िोिहरूप्रवि	सजि	िहन	
आह्ान	िददै	सामूहहक	सौदाबाजीमा	यो	विषयलाई	उच्	प्राथवमकिामा	िाखी	अक्घ	
बढ्न	वनदनेजशि	िद्तछ	।	

महासंघ	सदस्यहरू	लिायि	सम्पूण्त	श्वमक	िि्तलाई	पययाििणीय	सङ्कटलरे	जीिन,	
िोजिािी	ि	स्ास्थ्यमा	बप्ढिहरेका	यी	प्रविकूलिाप्रवि	िम्ीि	हणुन	अप्पल	िद्तछ	।

िाज्यव्यिस्ा	 ि	 िाजनीविक	 दलहरूलाई	 जलिायणु	 परििि्तन,	 प्रदूषण	 सङ्कट,	
व्यिसायजन्	 िोि,	 काय्तथलोको	स्च्िा	 ि	 मययाहदि	 िोजिािीका	 सन्भ्तमा	
िम्ीििाका	साथ	अवबलम्	उपयणुति	कदमहरू	चालन	आरिह	िद्तछ	।
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  रिस्ाव ११

नयाँ पररप्रेक्ष्यमा महासंघको संरचनाहरुको 
प्रभावकाररता र प्रस्ाव

स्मरण रद्गछौँ–

जसद्धान्,	 विचाि,	 नीवि	 ि	 काय्तक्रमहरू	आफैं मा	 अपययाप्त	 हणुन्छन्,	 काययान्वयन	 ि	
परिचालनका	उपयणुति	संयन्त्र,	संिचना	ि	सांिठावनक	ढाँचा	वबना	कािजी	ि	वनिथ्तक	
हणुन्छन्	।	 िैचारिक–बौद्द्धक	 वबलास	िा	 बहसको	लाक्ि	 बहस	िनने	 बन्	कोठा	 िा	
कािजको	पानाहरूको	संसाि	होइन	।	कािजका	पानाबाट	जीिनको	धिािलसम्म,	
छचन्नबाट	व्यिहािमा	काययान्वयनसम्म,	बहसबाट	िास्विक	उपलस्धिसम्म	िथा	
क्रवमक	परिि्तिनबाट	िणुणामिक	फड्काहरूसम्म	अनरेक	पाटाहरूमा	सँिसँिै	 वनिन्ि	
प्क्रयाशीलिाका	साथ	अक्घ	बढ्नणु	नै	 हाम्ो	आन्ोलन	हो	।	त्यसैलरे	हाम्ा	संिचना	ि	
सांिठवनक	ढाँचाहरूमा	पवन	हामीलरे	लिािाि	प्रयोिहरू	ििरेका	छौँ	ि	हिरेक	महाथधिरेशनमा	
आफनो	संिचनालाई	समानणुकूल	परिमाज्तन	िददै	व्यिक्स्ि	िनने	ििरेका	छौँ	।

महसुस रद्गछौँ–

विििका	 महाथधिरेशनहरूबाट	 वनिन्ििा	 हदइएका	 ि	 संचालनमा	ल्ाइएका	
संिचनाहरूमध्रे	करे हीको	सान्थभ्तकिा	सप्कएको	छ	भनरे	करे हीलाई	थप	परिमाज्तनको	
आिश्यकिा	दरेखखएको	छ	।	सञ्ालनका	िरिकामा	दरेखखएका	कमी–कमजोिीहरूलरे	
पवन	कविपय	संिचनालरे	काम	िन्त	सकरे नन्	।	सबै	िहको	वनियाचन	सम्पन्	भइसकरे को	
परििरेशमा	स्ानीय,	 प्रादरेजशक	 ि	 संघीय	 िीनै	 िहमा	 काय्तकािी	 कवमटीहरूको	
आिश्यकिा	दरेखखएको	छ	।	विद्मान	अिस्ामा	भौिोजलक	संिचना	समन्वय	कवमटी	
ि	करे न्दीय	यणुवनयन	परिषदल्रे	त्यवि	धरेिै	िादात्म्यिा	िाखरेको	दरेखखदैंन	।	औद्ोक्िक	
सामूहहक	सौदाबाजीको	आिश्यकिा	महसणुस	िरिएको	हालको	क्स्विमा	करे न्दीय	
स्िमा	िहरेको	श्मसम्न्ध	परिषद	्सणुदृढ	िरिनणुपछ्त 	।	

संक्रमणकालीन	संिचनाको	रुपमा	व्यिस्ा	 िरिएको	 िभवन्तङ	काउस्सिललाई	
यही	अिस्ामा	िाखखिहनणु	उपयणुति	नहणुन	सकछ	।	यद्प्प,	एकिाको	नयाँ	माहौल	
जसज्तना	भएको	िि्तमान	अिस्ामा	पणुस्ान्िणपछछको	आिामी	नरेिृत्वलाई	संस्ािि	
जानकािी	 हदइिहन	ि	नरेिृत्वको	भूवमका	प्रभािकािी	बनाउन	अनणुिमन,	पिामश्त	ि	
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खास	अिस्ामा,	खास	विषयमा	 वनदनेशन	समरेि	 हदन	सक्रे	प्रकृविको	कणु नै	न	कणु नै	
संिचना	जसज्तना	िनणु्त	उपयणुति	हणुन्छ	।

कवमटीिि	 ढाँचाभन्ा	 बाहहिका	 संिचनाहरूमा	 अपरेक्ाकृि	 प्क्रयाशील	 िरिष्ठ	
यणुवनयनकममी	सञ्जाललाई	 वनिन्ििा	 हदइनणु	उपयणुति	नै	हणुन्छ	।	श्वमक	सामणुदाक्यक	
क्बहरू,	अिधािणा	ि	उपादरेयिा	दणुबै	 हहसाबमा	आिश्यक	छन्,	िि	 विनलरे	पवन	
अपरेक्ाकृि	 महत्व	 पाउन	 सकरे का	 छैनन्	।	आिश्यकिालरे	 खडा	 िरिएको	 विपद	्
व्यिस्ापनको	छणु टै्	संिचना	जरुिी	छ	।	महत्व	हणु ँदाहणु ँदै	पवन	करे न्दीय	सहकािी	प्रिध्तन	
कवमटी	प्क्रयाशील	समरेि	हणुन	सकरे न	।

प्रस्ाव रछछौं–
िीन	िहमा	‘सिकाि’	 प्क्रयाशील	िहरेको	अिस्ामा	७५३	िटै	पाजलका	िह,	७	िटै	
प्रदरेश	ि	संघीय	िहमा	महासंघका	कवमटीहरू	िठन	ििी	परिचालन	िरिनरेछ,

सदस्य	संघहरूको	समन्वयका	लाक्ि	जसज्तना	िरिएको	करे न्दीय	यणुवनयन	परिषद	्ि	
विनीहरूको	सम्स्न्धि	समूहको	परिषदक्ो	सट्ा	संघहरूको	िाप्ट्रि य	कवमटीमा	पदरेन	
प्रविवनथधत्व	िरिनरेछ,

पदाथधकािीमा	हालको	व्यिस्ामा,	एक	नयाँ	भूवमका	सहहिको	एक	उपाध्क्	सहहि	
साि	िटै	प्रदरेश	कवमटीको	कामको	समरेि	अनणुिमन	िनने	ििी	फिक	फिक	भूवमकाका	
उपाध्क्हरूको	व्यिस्ा	िरिनरेछ,

महासछचिको	 संयोजनमा	 हणु नरे	 सछचिालयमा	 नयाँ	 परिभाप्षि	 काम	 सहहि		
सछचिहरूको	व्यिस्ा	िरिनरेछ,

प्रदरेशका	अध्क्हरू	िाप्ट्रि य	कवमटीको	पदरेन	सदस्य	हणुनरे	व्यिस्ा	िरिनरेछ,

अि्तनाइजजङ	एकरे डरेमीलाई	थप	सणुदृढ	ििी	संिठक/परिचालकको	“फौज”	ियाि	
पारिनरेछ,

लरेबोि	अप्डटलाई	व्यिक्स्ि	िन्त,	श्म	 वनिीक्क,	व्यिसायजन्	स्ास्थ्य	सणुिक्ा	
वनिीक्क	जस्ा	भूवमकामा	िहरेकासँि	िादात्म्यिा	कायम	िनने	ििी	नयाँ	व्यिस्ा	
िरिनरेछ,

ििवन्तङ	काउस्सिलको	सट्ा	नयाँ	व्यिस्ा,	महाथधिरेशन	प्रविवनथध	परिषदक्ा	प्रमणुख	
उपप्रमणुखको	थप	भूवमका	ि	वनयन्त्रण	ि	सन्णुलनको	नया“	व्यिस्ा	िरिनरेछ,

विपद	्व्यिस्ापनको	कामलाई	थप	सणुदृढ	बनाइनरे	छ	।
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अनुसूची ११

अनु्टफ/जजफन्ट कमे न्द्रीय एकिा संयोजन सतमतिको  
काय्चतर्धि २०७५ को प्रमुि बुँदाहरु

लक्ष्य

श्मजीिी	िि्तको	सम्मान,	समृद्ध	ि	जसज्तनशील	जीिन	सहहिको	समाजिाद	।

उदे्श्य 

सबै	 प्रकािका	 मानिीय	शोषणको	अन्त्य	भएको	समाजको	स्ापना	 िनने	 महान	
अथभयानमा	अक्घ	बढनरे	।

 l श्मजीिी	िि्तको	हक,	ि	हहिको		लाक्ि	पूण्तरूपमा	प्क्रयाशील	िहनरे

 l िि्त	लाई	करे न्दमा	िाखरेि	सबै	प्रकािको	सामाजजक	विभरेदको	अन्त्य	िनने	।

 l काय्तक्रम

 l आम	श्मजीिी	िि्तलाई	आफनो	अथधकाि	ि	कि्तव्यप्रवि	सचरेि	ििाउनरे	ि	
एकीकृि	आन्ोलन	सणुदृढ	िनने	।

 l श्वमकहरूको	बौद्द्धक	स्ि	विकास	िन्त	टरि रेड	यूवनयन	िथा	श्वमक	जशक्ा	
काय्तक्रम	सञ्ालन	िनने

 l सामन्ी	उत्ादन	सम्न्धको	अन्त्य	िनने	ि	पणुँजीिादी	शोषणका	 वििोधमा	
संघष्त	िनने

 l श्मजीिीिि्तको	िाप्ट्रि य	िथा	अन्ििाप्ट्रि य	ऐक्यबद्धिाको	लाक्ि	प्क्रयाशील	
िहनरे	।

 l ििमीय,	जािीय,	जलिंीय	ि	क्रेत्रीय	लिायिका	सामाजजक	विभरेद	ि	कणु संस्ाि	
विरुद्ध	प्क्रयाशील	िहनरे	।

 l नीवि	वनमयाणमा	श्मजीिी	िि्तको	पहणु ँच	स्ाप्पि	िन्त	िाज्यका	सबै	िहमा	
श्वमक	प्रविवनथधत्व,

 l महासंघको	सबै	िहको	कवमटीमा	 ३३	प्रविशि	महहला	प्रविवनथधत्वको	
ब्यिस्ा	िनने	
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 l श्मजीिीहरू	बीचको	एकिालाई	सणुदृढ	बनाइ	नरेिृत्व	िन्त	सक्म	आन्ोलन	
वनमयाण	िनने	।

 l िाज्यको	सबै	वनियाछचि	वनकायमा	श्वमक	िि्तको	१०	प्रविशि	प्रविवनथधत्वको	
लाक्ि	पहल	िनने	।

नेतृत्व 

श्मजीिी	िि्तको	सणुदृढ	एकिा	ि	सशति	संिठनबाट	।

चररत्र 

स्िन्त्र,	संघष्तशील	ि	सदस्य	आधारिि

भािी	महासंघको	नाम	ः	अखखल	नरेपाल	टरि रेड	यूवनयन	महासंघ	ि	अँरिरेजीमा	(GENERAL	
FEDERATION	OF	NEPALES	TRADE	UNIONS	(GEFONT)	िहनरे	।

संरचना 

िाप्ट्रि य	कवमप्ट,	प्रदरेश	कवमटी,	स्ानीय	कवमटी	िहनरे	।	आिश्यतिा	अनणुसाि	विभाि,	
िथा	अन्संिचना	िहनरे	

सदस्यिा	शणुल्	ः	दणुिै	महासंघको	हालको	शणुल्	संिचना	यथािि	िहनरे	िि	एप्ककिण	
पश्ाि	एप्ककृि	शणुल्	वनधयािण	हणुनरे	।	िि	एप्ककृि	यणुवनयनलरे	रु	१००	िाप्ष्तक	रुपमा	
जलई	सदस्यिाको	प्रमाणीकिण	िनने।

लेखा पररक्ण 

दणुिै	महासंघ	िथा	सदस्य	संघहरुको	एप्ककिणको	क्रममा	िथा	त्यसपछछ	प्रत्यरेक	
िष्त	अवनिाय्त	लरेखापरिक्ण	िरिनरे	।	

एडककृत प्रजशक्ण सामाग्री वनमछाण 

दणुिै	महासंघका	सदस्यहरु	िथा	सदस्य	संघका	सदस्यहरुलाई	टरि रेड	यूवनयन	जशक्ाको	
माध्मबाट	दक्	बनाउन,	श्वमक	ििमीय	आन्ोलन	 ि	 िाजनीविक	आन्ोलनका	
वबषयमा	 वनयवमि	शैजक्क	काय्तक्रम	सञ्ालन	िन्तको	लाक्ि	पाठ्क्रम	बनाउनरे	 ि	
वनयवमि	रुपमा	िाजलम	हदनरे	।	
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दैवनक काय्ग सञ्ालन 

करे न्दीय	एकिा	संयोजन	सवमविको	काययालय	ित्ाललाई	िाप्ट्रि य	श्म	प्रविष्ठानको	
भिनमा	िाखखनरे	।

अतिरछाडट््य आवद्धता 

एप्कप्कृि	महासंघ	अन्िाप्ट्रि य	टरि रेड	यणुवनयन	महासंघमा	आिद्ध	हणुनरे।	

प्रदेश एकता संयोजन सवमवत

प्रदरेश	एकिा	संयोजन	सवमिीमा	समान्िया	एघाि	 एघाि	जना	सदस्य	िहनरे	 ।	
यसलरे	स्ावनय	िहमा	िथा	प्रविष्ठानहरुको	सदस्य	संख्ा	प्रमाद्णकिण	ििरे 	पछछ	
सो	आधािमा	नरेिृत्वको	चयन	िनने	।	

सदस्य संघको संख्ा

दणुिै	महासंघको	हाल	भएको	सदस्य	संघहरु	एप्ककिण	पश्ाि	२२	िटा	कायम	
िनने		।	सदस्य	संघको	एकिा	 संयोजन	सवमिीमा	समरेि	समान्िया	एघाि	एघाि	
जना	सदस्य	िहनरे
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Newly elected President - Binod Shrestha and candidate of President - Bishnu Lamsal 
at Leadership Handover Programme
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दरेश	िाजनीविक	क्स्ििाको	संघािमा	आइपणुिरेकालरे	संघष्त	ि	उपलस्धिहरुको	हाम्ो	
यात्रालरे	पवन	अब	नयाँ	चिणमा	प्रिरेश	िरिसकरे को	छ	।	वबिरेका	हदनहरुविि	फकने ि	हरेदया	
सफलिाका	जणुन	कोशरेढणु ङ्गाहरु	दरेखखन्छन्,	िीनैमा	आधारिि	हणु ँदै	आिामी	काय्तकालका	
लाक्ि	कामको	प्रारूप	खखच्न	सप्कन्छ	।

१. नयाँ श्म कानुन र युवनयनको मान्यता :	०४७	को	परििि्तनसँिै	‘	कालो	कानणुन	
खािरेज	िि’	नािामा	नरेपाल	कािखाना	िथा	कािखानामा	काम	िनने	मजदणुि	
सम्न्धी	ऐन–०१६	को	खािरेजी	ि	नयाँ	ऐनको	माि	जजफन्टलरे	िि्	यो	।	फलिः	
यणुवनयनकै	संलग्निामा	श्म	ऐन–०४८	ि	टरि रेड	यणुवनयन	ऐन	०४९	जािी	भयो	।	
०४७	सालको	परििि्तनसँिै	 िाजनीविक	रूपमा	खणुल्ा	भएको	टरि रेड	यणुवनयन	
आन्ोलनलरे	२०५०	सालबाट	कानणुनी	मान्िा	पायो	।	

	 यस	िष्त	संसदलरे	श्म	ऐन–०४८	लाई	खािरेज	ििी	नयाँ	श्म	ऐन	जािी	िि्	यो,	
जसलरे	सम्पूण्त	अनौपचारिक	क्रेत्रलाई	पवन	कानणुनी	रूपमा	औपचारिक	सिह	
िि्	यो	।	जणुनसणुकै	प्रकृविको	श्म	ि	सि्तमा	काम	ििरे 	पवन	न्ूनिम	ज्याला/सणुविधा	
ि	सामाजजक	सणुिक्ाका	लाभहरु	सबैलरे	पाउनरे	ििी	 जसङ्गो	श्म	क्रेत्रको	लाक्ि	
योिदानमा	आधारिि	सामाजजक	सणुिक्ा	ऐन	समरेि	जािी	भयो	।	श्म	अप्डटमाफ्त ि्	
श्म	 वनिीक्ण	िथा	व्यिसायजन्	स्ास्थ्य	सणुिक्ा	 वनिीक्ण	प्रणाली	पहहलो	
पटक	लािू	हणु ँदैछ	।	यो	व्यिस्ा	नरेपालमा	मात्र	होइन,	समरि	दजक्ण	एजसयामा	
पवन	नयाँ	उपलस्धि	हो	।	

सािौं रािट््य महाधिर्मेशानद्ारा पाररि

आगामी काय्यक्रम
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२. कमैया मुक्क्त आन्ोलन :	 पजश्म	 नरेपालको	 पाँच	 जजल्ामा	 मध्यणुिीन	
दासिाको	अिशरेषको	रूपमा	िहरेको	कमैया	प्रथा	विरुद्ध	जजफन्टलरे	२०५२	मा	
काम	थाल्ो	।	कृप्षमा	नयाँ	श्म	सम्न्ध	स्ाप्पि	िनने	उद्रेश्य	सहहि	दासलाई	
िरिब	बनाऔ	ँभन्रे	नािामा	कृप्षमा	िहरेको	शोषणमूलक	श्म	अभ्ास	अन्त्य	िन्त	
सञ्ाजलि	दशक	लामो	अथभयान,	बाँधा	िथा	बलपूि्तक	लिाइनरे	श्मलाई	वनषरेध	
िन्तका	लाक्ि	कमैया	श्म	 वनशरेध	िनने	ऐन	२०५८	जािी	ििाएिै	सफलिामा	
टणु हङ्गयो	।

३. सीमापाररको अधभयान :	२०५०	सालविि	 िैदरेजशक	िोजिािीमा	जानरे	लहि	
चल्ा	दजक्ण	कोरिया	हट	करे क	थथयो	।	चकको	मूल्मा	विदरेश	जानरे	ि	अलपत्र	
पननेको	ि	हहसाबै	थथएन,	दणुघ्तटनाबाट	मनने	ि	अङ्गभङ्ग	हणुनरेको	सङ्ख्ा	पवन	बाक्ै	
थथयो	।	बाँचरेकालरे	दणुःखसँि	कमाएको	धन	कानणुनी	बाटोबाट	मणुलणुक	थभत्राउनरे	
उपाय	थथएन	।	अहहलरे	सबैलरे	भन्रे	िरे वमट्	यासि	जस्ा	शब्द	त्यो	बरेला	प्रचजलि	नै	
थथएन	।	

	 जजफन्टलरे	माि	िि्	यो–	सिकािको	योजनामा	मात्र	मावनस	कोरिया	पठाऊ,	
िैिकानणुनी	धन्ामा	लािरेका	म्ानपाििहरुको	‘पािि’	खोस	ि	काियाही	िि	।	
िन्व्य	मणुलणुकलरे	आप्रिासीलाई	घििासी	सिह	मान्िा	 दरेऊ	।	कमाइलाई	
वितिीय	च्ानलबाट	मणुलणुक	थभत्राऊ	।	त्यविखरेि	यो	‘अवमल्ो’	माि	मावनएको	
थथयो	।	एक	दशक	थभत्रै	कोरियामा	सिकाि–सिकाि	बीचको	संझौिामा	नयाँ	
विथधबाट	श्म	वनययाि	सणुरु	भयो	।	िरे वमट्ासि	वितिीय	च्ानलबाट	िाट्रि मा	थभप्त्रन	
थाल्ो	।	शणुल्	वनकै	सस्ो	भयो,	कमाइ	िाम्ो	।	जजफन्ट	सहयोि	समूहमाफ्त ि्	
संिहठि	हणुन	थालरेका	आप्रिासी	श्वमकहरुको	संिठन–	एमप्टयू	अस्स्त्वमा	
आयो	।	यो	अनणुभि	हङकङ,	मलरेजसया	किाि	लिायिका	मणुलणुकमा	पवन	वबस्ाि	
भयो	।	हिरेक	दरेशका	आफनै	अनणुकूलिा	प्रविकूलिा	अनणुरूप	 विषयलरे	प्रिवि	
िरििहरेको	छ	।	२०७४	पौष	२१	मा	किािमा	काफला	प्रणाली	अन्त्य	भई	श्वमक	
अथधकाि	बहाल	भएकोमा	नरेपाली	श्वमकहरुलरे	अन्ियाप्ट्रि य	टरि रेड	यणुवनयनहरुको	
उपक्स्विमा	कसिट्त	नै	आयोजना	ििरे 	।

४. १० प्रवतशत सेवा शुल्क :	 २०३८	सालमा	सोल्ी	 होटलका	मजदणुिहरुलरे	
पहहलो	चोप्ट	हडिाल	िदया	िाखरेका	मािमध्रे	एउटा	थथयो	–	१०	प्रविशि	सरेिा	
शणुल्	लािू	िि	।	 जजफन्टलरे	सचरेिनिापूि्तक	यो	माि	अक्घ	बढाउँदै	“प्टप्स”	
ि	“सरेिा	शणुल्”	 थभन्	हो,	 प्टप्सलरे	श्वमकलाई	मिन्रे	बनाउँछ	ि	 विििणमा	
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‘जसको	हाि–जिन्ाथ’	हणुन्छ	भन्रे	िक्त 	अक्घ	साि्	यो	।	यसलाई	व्यिक्स्ि	िन्त	
वबलमा	नै	१०	प्रविशि	शणुल्	अविरिति	लिाउनरे	हो	भनरे	एकाविि	व्यिसायीलरे	
२/२	िटा	एकाउन्ट	िाखी	िन्त	सक्रे	कि	छजल	पवन	 िोप्कन्छ	ि	श्वमकको	
आय	दोब्बि	हणुनसकछ	।	सरेिामा	यसलरे	प्रिवि	िछ्त 	।	हाम्ो	यही	िक्त 	 थथयो	।	
बणुझाउन	साहै्	मणुस्स्ल	पि्	यो	।	झणै्ड	२५	िष्तको	वनिन्ि	दबाब	पछछ	भएको	
वनणयायक	आन्ोलनपश्ाि्	व्यिसायीहरुलरे	१०	प्रविशि	सरेिा	शणुल्	स्ीकाि	
ििरे ,	सिकािलरे	सहमवि	जनायो	।	२०६३	पौषबाट	लािू	भयो	।	श्वमकहरुलरे	
आफनो	आम्ानी	िीन	िणुणासम्म	प्राप्त	िन्त	सकरे का	छन्	।

५. न्यूनतम ज्ाला अधभयान :	 २०२२	सालदरेखख	 नै	नरेपालमा	न्ूनिम	ज्याला	
घोषणा	हणु ँदै	आए	पवन	यसको	कभिरेज	सीवमि	 थथयो	।	श्म	ऐन	०४८	लािू	
भएपछछ	 प्रत्यरेक	 २/२	 िष्तमा	न्ूनिम	ज्यालाको	 पणुनिािलोकन	 िनने	 विथध	
िणुलनामिकरूपमा	व्यिक्स्ि	भयो	।	न्ूनिम	ज्याला	 िाप्ट्रि य	 िा	 विषयिि	
हहसाबमा	एउटै	हणुनणुपथ्यो,	िि	०४८	सालपछछ	पवन	०२२	सालको	पिम्पिा	
िोप्डएन	।	सीपको	आधािमा	न्ूनिम	ज्यालालाई	चाि	िहमा	विभाजन	िरियो	।	
कविलरे	न्ूनिम	ज्यालालाई	अथधकिम	ज्यालाको	रूपमा	जलए	।	करे ही	क्रेत्रहरु		
न्ूनिम	ज्यालाबाट	समरेप्टएनन्	।

	 यो	 भद्िोललाई	 हठक	 पान्त	 सबैलाई	न्ूनिम	ज्याला	 एउटैको	 नािा	 अक्घ	
सारियो	।	यणुवनयनहरुलरे	भनरे–	न्ूनिम	भनरेको	न्ूनिम	नै	हो,	त्यो	हकको	रूपमा	
स्ाप्पि	होस्	।	त्यसभन्ा	माथथको	अङ्क	मात्रै	‘	कम्पनीको	विन्त	सक्रे	क्मिा’को	
आधािमा	सामूहहक	सौदाबाजीमाफ्त ि्	वनजश्ि	िरियोस्	।	वनिन्िको	संघष्तपछछ	
२०६७	सालबाट	न्ूनिम	ज्याला	एउटै	भएको	छ	।	कृप्ष,	छचया	ि	वनमयाण	क्रेत्रमा	
फिक	ढङ्गबाट	यसलाई	िोप्कनरे	िरिएको	छ	।	पहहलरे	न्ूनिम	ज्याला	िोक्ा	
श्वमक	ठक्िन्छन्	भन्रे	अन्ियाप्ट्रि य	जििलरे	पवन	जीिन	धान्	पणुग्नरे	न्ूनिम	ज्याला	
(जलथभङ	वमवनमम	िरेज	फ्ोि)	अथभयान	सञ्ालन	िरििहरेका	छन्	।	

६. श्म नीवत :	 बहणुदलीय	 व्यिस्ाको	 सणुरुिािी	 हदनमा	 नीवि	 वनमयािा	 ि	
कम्तचािीिन्त्रमा	श्म	कानणुनलाई	नै	श्मनीवि	ठावननरे	प्रचलन	थथयो	।	त्यसलाई	
स्ट्	पान्त	जजफन्टलरे	आफनो	दोस्ो	िाप्ट्रि य	महाथधिरेशनको	समयमा	श्मनीविको	
खाका	पारिि	िि्	यो	।	यसलाई	िाप्ट्रि य	स्िमा	स्ीकाय्त	बनाउन	पहहलो	चोप्ट	
िाप्ट्रि य	श्म	सम्मरेलन	ििाउन	पहल	िरियो	।	त्यसलरे	पारिि	ििरेका	 विषयहरु	
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सिकाि,	िोजिािदािा	ि	टरि रेड	यणुवनयनलरे	पालना	िनने	साझा	आधाि	बन्ो	।	०५२	
सालबाट	सणुरु	भएको	यो	अथभयानलरे	०५४	सालमा	नै	पूण्तिा	पायो	।

७. जेण्डर  ववषय :	जरेण्डि	मूलप्रिाहीकिणको	लक्ष्य	िाखी	 विशरेष	 विभािको	
रूपमा	िठन	िरिएको	करे न्दीय	महहला	मजदणुि	 विभाि	आफैं मा	नयाँ	प्रयास	
थथयो	।	पीप्डि	ि	पीडक	आमनरे/सामनरे	भएि	मात्रै	हैन,	एकलरे	अकयालाई	सणुनरेि	
पीप्डिलरे	पीडकबाट	क्विपूवि्त	पाउँछन्	भन्रे	मान्िासँिै	“मौनिाको	संस्ाि”	
िोडौँ,	महहला–पणुरुष	बिाबिीको	लाक्ि	बोलौँ’	को	स्स्रिटमा	काम	सणुरु	भयो	।	

	 हिरेक	काय्तक्रममा	२५	प्रविशि	महहला	ि	महहलाका	काय्तक्रममा	२५	प्रविशि	
पणुरुष	सहभाक्ििा	अवनिाय्त	ििी	एकलरे	अकयालाई	आफनो	कणु िा	भन्रे	 ि	सणुन्रे	
विथध	जजफन्टलरे	थाल्ो	।	यससँिै	महहला	सदस्यको	सङ्	ख्ा	िृद्द्ध	ि	सङ्ख्ा	
िृद्द्धसँिै	प्रत्यरेक	४/४	िष्तमा	५/५	प्रविशिलरे	सबै	िहमा	महहला	सहभाक्ििा	
िृद्द्धको	लक्ष्य	जलइयो	।	“प्रविवनथधत्व	मातै्र	हैन,	समान	सहभाक्ििा”	भन्रे	नािामा	
महहलामाथथ	विभरेद	िनने	कानणुनको	पहहचान,	संशोधन	ि	खािरेजीको	अथभयान	
थाजलयो	।	२०६३	सालमा	पणुनस्थाप्पि	संसदलरे	महत्वपूण्त	वनण्तय	ििी	िाज्य	ि	
सामाजजक	संस्ाहरुमा	अवनिाय्त	एक	विहाइ	महहलाको	नीवि	लािू	िि्	यो	।	
जजफन्टको	सन्भ्तमा	शून्	प्रविवनथधत्वको	अिस्ाबाट	बढरेि	जसङ्गो	संिचनामा	
एक	विहाइ	पणुिरेको	छ	।	

	 एउटा	मात्रै	हैन	बहणुपक्ीय	संिचना,	जस्ो	प्क	श्वमक	महहलालाई	टरि रेड	यणुवनयन	
ि	 िाप्ट्रि य	 महहला	 आन्ोलनसँिै	 जोड्नरे	 ि	 विथभन्	 टरि रेड	 यणुवनयनहरु	 बीच	
लैहङ्गक	समानिा	ि	प्रिध्तनको	लाक्ि	टरि रेड	यणुवनयन	कवमटी	नै	बनाइयो	।	यसलरे	
काय्तथलोको	लाक्ि	दश	िटा	साझा	जरेण्डि	विषयहरु	पहहचान	िि्	यो	ि	लैहङ्गक	
विभरेद	िनने	कानणुनहरुको	सूची	समरेि	ियाि	िि्	यो	।	त्यस	पछछको	 वनिन्ि	
अथभयानलरे	महहला	 विरुद्धको	असमान	व्यिहाि	घटरेको	छ,	पहहचान	ििरेका	
विभरेद	कानणुनिः	अन्त्य	भएका	छन्	।

८. सामाजजक सुरक्ा :	कणु नै	समय	सामाजजक	सणुिक्ाको	विषय	कथा	जस्ै	लाग्थ्ो	।	
अहहलरे	सामाजजक	सणुिक्ा	ि	त्यसका	काय्तक्रम	आम	चचया	ि	चासोको	 विषय	
बनरेको	छ	।	२०५७	बाट	विषरेश	रूपमा	सणुरु	भएको	यो	अथभयान	नयाँ	संविधान	
ि	योिदानमा	आधारिि	सामाजजक	सणुिक्ा	ऐनको	माध्मबाट	पूिा	हणु ँदैछ	।	दणुई	
दशकभन्ा	लामो	अथभयान	सफलिाका	साथ	अक्घ	बप्ढिहरेको	छ	।	
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९. नेपालको ट्ेि युवनयन आन्ोलन – ववववितामा एकताको नमुना :	नरेपाली	
यूवनयनहरु	एकलरे	अकयाको	अनणुहाि	समरेि	हरेन्त	रुचाउँदैन	थथए	।	एक	प्कजसमलरे	
भन्रे	हो	भनरे	घाँटी	काटाकाटको	प्रविस्धया	थथयो	।	त्यसलाई	सहकाय्तमा	रूपान्िण	
िन्त	जरेप्टयणुसीसीको	परिकल्ना	िरियो	।	सणुरुमा	कसैलरे	पत्याि	ििरेनन्	।	िि	
जशक्कहरुको	साझा	महासंघ,	वनजामिी	कम्तचािीहरुको	सामूहहक	स्झौिा	
िनने	साझा	यणुवनयन	यसका	सफल	प्रयोि	हणुनणुका	साथै	सबै	महासंघहरुको	साझा	
घिको	रूपमा	जरेप्टयणुसीसी	बन्ो	।	यसलाई	संस्ािि	िन्तका	साथै	हिरेक	िष्त	
श्म	संसद	सञ्ालन	िनने	नयाँ	पिम्पिा	सणुरु	िरिएको	छ	।	नरेपालका	 विथभन्	
प्रधानमन्त्री	िथा	िाट्रि पविदरेखख	आइएलओका	महावनदनेशकसम्म	जरेटीयूसीसीको	
सम्मरेलनमा	प्रमणुख	अविथथ	बनरे	।	यो	हाम्ो	लाक्ि	मात्रै	हैन	अहहलरे	विश्वका	कविपय	
दरेशको	यणुवनयनहरुका	लाक्ि	उदाहिणीय	विषय	बनरेको	छ	।	

जनप्रविवनथधमूलक	वनकायमा	१०	प्रविशि	श्वमक	प्रविवनथधत्व,	नीवििि	सम्ादका	
लाक्ि	संसदमा	बहणुपक्ीय	आथथ्तक–सामाजजक	परिषद,	िाप्ट्रि य	श्म	आयोि	जस्ा	
मािहरु	पूिा	िन्त	हाम्ो	अथभयान	जािी	छ	।	

आिामी	हदनहरु	पवन	चणुनौविलरे	भरिएका	छन्	।	स्ट्	सैद्धास्न्क–िैचारिक	अडानहरु,	
व्यािहारिक	रूपमा	काययान्वयन	िन्त	सप्कनरे	काय्तक्रमहरु,	आिथधक	योजना	िथा	
आदश्त	ि	इमान्ाि,	जािरुक	ि	प्रविबद्ध	नरेिा–काय्तकिया	सहहिको	ठूलो	पंविm,	समू्पण्त	
सदस्यहरु	ि	िमाम	श्मजीिी	िि्तलाई	 जलएि	सँिसँिै	समाजिादविि	यात्रा	िनणु्त	छ	
नरेपाल	टरि रेड	यणुवनयन	महासंघलरे	।	छोटो	समय	अिथधमा	पवन	अनरेक	उिाि–चढाबहरु	
खप्पसकरे को	ि	चाि	पणुस्ामा	हहप्डिहरेको	हाम्ो	टरि रेड	यणुवनयन	आन्ोलन	अनणुभिहरुका	
उल्रेखनीय	बलमा	उथभएको	छ	।	िाज्यलाई	पणुँजीपक्ीय	चरित्रको	बनाएि	कथथि	
उदाििादको	 शोषणमूलक	 पणुँजीिादी	 माि्तमा	 दौडाउन	 अनरेक	 षडयन्त्रहरु	 छन्,	
शविmहरु	छन्	ि	दबाबहरु	छन्	।	िि,	िाज्यलाई	श्वमकपक्ीय	चरित्र	हददै	समाजिादको	
समिामूलक	ि	शोषणमणुति	माि्तमा	दृढिाका	साथ	अक्घ	बढ्न	जस्ासणुकै	कहठनाइ	ि	
अििोधहरुसँि	संघष्त	िन्त	हामी	प्रविबद्ध	छौँ	।	प्कनभनरे	समाजिाद	हाम्ो	दीघ्तकालीन	
लक्ष्य	मात्र	होइन,	समाजिाद	नै	हाम्ो	भविष्य	हो	।	त्यसैलरे	प्राप्त	उपलस्धिहरुबाट	अक्घ	
बढ्दै	आिामी	काय्तकालका	लाक्ि	वनम्न	काय्तक्रम	प्रस्ाि	िरिएको	छ	:

१. श्वमकका लाक्र सुदृढ लोकतन्त्र र समाजवाद
लोकिन्त्र	सणुदृढ	नभई	हाम्ो	महासंघको	लक्ष्य	‘श्मजीिी	िि्तको	लाक्ि	मययाहदि	ि	
जसज्तनशील	जीिन’	प्राप्त	हणु ँदैन	।	श्मजीिी	िि्तलाई	लोकिन्त्र	सणुदृढ	हणुनणुको	अथ्त	
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हो–	समृद्ध	जीिनको	प्राप्प्त	।	त्यसैलरे,	यो	महाथधिरेशनको	थथम–	‘सणुदृढ	लोकिन्त्र	ि	
समृद्ध	श्मजीिी	िि्त’	िय	िरिएको	हो	।	

सन्	२०१५	बाट	सन्	२०३०	सम्मका	लाक्ि	संयणुति	िाट्रि 	संघलरे	िय	ििरेका	हदिो	विकास	
लक्मा	१७	मध्रे	६	िटा	लक्ष्यहरु	श्मको	संसािसँि	प्रत्यक्रूपमा	जोप्डएका	छन्	।	
िरिबीको	अन्त्य,	लैहङ्गक	समानिा,	मययाहदि	काम	ि	असमानिा	न्ूनीकिणसँि	
जोप्डएका	हदिो	विकास	लक्ष्यहरुमा	करे प्न्दि	भई	िीव्र	विकास	सहहिको	आथथ्तक–
सामाजजक	रूपान्िणमा	जोड	हददैं	समृद्द्धको	लाक्ि	लोकिन्त्र	सणुदृढ	बनाउन	जसङ्गो	
महासंघ	परिचाजलि	हणुनरेछ	।	यसका	लाक्ि	महासंघको	संस्ािि	 ि	संिचनािि	
सणुदृढीकिण	िरिनरेछ	।

िाज्यको	पणुँजीपक्ीय	चरित्रलाई	श्वमकपक्ीयिामा	रूपान्िण	िन्त	िाज्यव्यिस्ाका	
सबै	वनियाछचि	हणुनरे	िह	ि	वनकायहरुमा	श्मजीिी	िि्तको	१०∞	स्ान	सणुवनजश्ि	िनने	
अथभयानलाई		वनिन्ििा	हदइनरेछ	।

समाजिाद	उन्णुख	यात्रामा	िि्त,	जरेण्डि,	जािीय	ि	क्रेत्रीय	 विभरेदहरुको	अन्त्यका	
लाक्ि	‘िि्त	जोड	(प्स)	िीन’	सन्णुलनको	हाम्ो	मान्िामा	आधारिि	िही	ििमीय	ि	
सामाजजक	समािरेशीकिणका	अथभयानहरु	अक्घ	बढाइनरे	छ	।

समाजको	क्स्ििा,	शास्न्	ि	समृद्द्धका	लाक्ि	िि्तहरु	बीचको	द्न्द्वलाई	रूपान्िण	
ि	व्यिस्ापन	िन्त	िथा	आधािभूि	िहका	श्वमक	िि्तलाई	मध्म	िि्तमा	रूपान्िण	
िन्त	िाजनीवि,	श्मबजाि	ि	अथ्तव्यिस्ा	िीनै	क्रेत्रमा	जसङ्गो	श्मशक्तिको	परिचालन	
िरिनरेछ	।

२. संरठन वनमछाण र पररचालन

महासंघका	सबै	िहका	संिठन	ि	संिचनाको	क्मिा	विकासका	िीन	प्रमणुख	उद्रेश्यहरु	
हणुनरेछन्	ः	

 l संसद	ि	सडकमा	शक्तिको	वबस्ाि	िनणु्त	

 l लब्बीइङ,	दबाब	ि	आन्ोलनमा	कणु शलिा	हाजसल	िनणु्त

 l अन्ियाप्ट्रि य	आन्ोलन	ि	संिचनाहरुमा	उल्रेखनीय	उपक्स्वि	सणुवनजश्ि	िनणु्त	
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त्यसैलरे	श्मशक्ति,	यणुवनयन	आन्ोलन	ि	महासंघको	प्रभाि	 वबस्ािको	लाक्ि	 वनम्न	
कामहरुमा	जोड	हदइनरेछ	ः

 l प्रविष्ठान	ि	स्ानीय	काय्तथलोहरुमा	सदस्य–आधारिि	बजलयो	यणुवनयन	
बनाउनरे	ि	यणुवनयनहरुबीच	कजसलो	ऐक्यबद्धिा	कायम	िनने

 l िाज्यव्यिस्ाका	िीनिटै	िह	–	करे न्द,	प्रदरेश	ि	स्ानीय	िहमा	प्रविवनथधत्व	
बढाउँदै	िाजनीविक	पहणु ँच	ि	शक्ति	सणुदृढ	पानने

 l स्ानीय	ि	िाप्ट्रि य	स्िमा	श्ममैत्री	संिठनहरुसँि	सहकाय्त	बढाउनरे

 l अन्ियाप्ट्रि य	स्िमा	सम्पक्त हरु	फैलाएि,	सम्न्धहरु	घवनष्ठ	बनाएि,	विथभन्	
फोिमहरुमा	 उपक्स्वि	 ि	 सप्क्रय	 सहभाक्ििा	 बढाएि	 िथा	 क्रेत्रीय–
अन्ियाप्ट्रि य	संस्ािि	संिचनाहरुमा	चणुवनएि–मनोवनि	भएि	महासंघको	
स्ान	ि	छवि	उन्ि	पानने

 l यी	सबै	स्िमा	अनरेकौँ	स्ानहरुका	लाक्ि	नरेिा–काय्तकिया	पंक्तिको	ज्ान,	
दक्िा	ि	प्क्रयाशीलिा	बढाउनरे	िविविथधहरु	सञ्ालन	िनने	।

श्मशक्तिको	विकास	ि	परिचालनमा	हामीलरे	वििि	दशकदरेखख	जलएको	प्त्रभणुजामिक	
िणनीविको	सान्थभ्तकिा	अझै	बढरेि	िएको	छ	।	यसथ्त,	दरेशथभत्रका	ज्याला	िोजिािीमा	
िहरेको	 श्मशक्ति,	 दरेशथभत्रको	स्िोजिाि	 श्मशक्ति	 ि	 विदरेशी	 भूवममा	 काय्तिि	
श्मशक्ति	–	यी	िीनिटै	श्मशक्तिलाई	लजक्ि	ििी	संिठन	वनमयाण	ि	परिचालनको	
दायिालाई	थप	वबस्ाि	हदइनरेछ	ः

 l सङ्ख्ाको	हहसाबलरे	कृप्ष,	वनमयाण	ि	छरिएको	शहिी	अनौपचारिक	क्रेत्र

 l िणुणस्रियिाको	हहसाबलरे	आधणुवनक	सरेिा	क्रेत्र	

 l ब्लकको	हहसाबलरे	उत्ादनमूलक	उद्ोि	क्रेत्र	

३. श्म बजार सुिार

श्वमक	िि्तलरे	खोजरेको	अथ्तव्यिस्ा	भन्णु	 नै	अन्ाय	ि	शोषणको	 जसक्रीलरे	बाँधरेि	
डोययाइिहरेको	श्मबजािलाई	न्ायपूण्त	श्मबजािमा	रूपान्िण	िन्त	ध्ानकरे प्न्दि	िनने	
समाजिादोन्णुख	अथ्तव्यिस्ा	हो	।	िसथ्त,	प्रविवनथधसभा	ि	प्रदरेशसभामा	आथथ्तक	
िथा	सामाजजक	परिषद	िठन	ििी	श्वमकका	एजरेण्डालाई	संसदलरे	सोझै	सम्ोधन	
िनने	प्रणालीको	विकासमा	जोड	हदइनरेछ	।	
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श्म	उत्ादकत्व,	क्मिा	ि	पारििारिक	सम्पन्िाका	सूचकहरुमा	काठमाडौँ	उपत्यका	
सबभन्ा	 माथथ	 छ,	 िि	 अरु	 क्रेत्रका	 श्वमकहरु	 धरेिै	 िल	 िहरेको	 िथ्ाङ्कहरुलरे	
दरेखाएका	छन्	।	त्यसैलरे	सबै		क्रेत्रका	श्वमकहरुको	उत्ादकत्व,	व्यक्तििि	क्मिा	ि	
घिपरििािको	सम्पन्िाका	सूचकहरुलाई	कम्ीमा	काठमाडौँ	उपत्यकाकै	स्िमा	
ल्ाइपणुि्	याउनरे	लक्ष्यका	साथ	पहल	ि	दबाबको	ठूलो	आिश्यकिा	छ	।

मणुद्ास्स्विको	दिसँि	िा	मूल्िृद्द्धसँि	पारिश्वमकको	िादात्म्यिा	अथयाि्	ज्याला	
सूचकाङ्कीकिण	आिामी	हदनमा	महत्वपूण्त	एजरेण्डाको	रूपमा	अक्घ	बढाइनरेछ	।	त्यसैलरे

श्मबजाि	सणुधािको	मूल	नािा–	‘न्ायोछचि	उच्	ज्याला,	मानिीय	काययािस्ा	ि	सबै	
श्मजीिीका	लाक्ि	सामाजजक	सणुिक्ा’	हणुनरेछ	।		

प्कटरेिै	भन्ा	श्मबजाि	सणुधािका	लाक्ि	वनम्न	नीवििि	आधाि	हणुनरेछन्	ः

 l समाजिादी	विचािलरे	डोि्	याएको	बजाि	वनयमन	

 l श्वमकहरुलाई	उत्ादनका	साधनको	माजलक	बनाउँदै	लैजानरे	दीघ्तकालीन	
सोच

 l मययाहदि	िोजिािीका	लाक्ि	श्म	कानणुनको	काययान्वयन

 l प्रादरेजशक	ि	व्यिसायिि	स्िमा	सामूहहक	सौदाबाजी

 l िाप्ट्रि य	स्िमा	नीवििि	सामाजजक	सम्ाद

 l नीवि	वनमयाणमा	बलशाली	ि	प्रभािशाली	भूवमकामा	हाम्ो	संिठन

 l िाज्यका	िीनै	िहको	श्मप्रवि	संिरेदनशीलिामा	िृद्द्ध	िन्त	पहल	

 l उच्	ज्याला	–	उच्	उत्ादकत्वको	मान्िामा	ज्याला	ि	िोजिािी	आधारिि	
विकास	िणनीविको	लाक्ि	पहल	ि	दबाब	

 l िोजिािी	िृद्द्धमा	जोड	हददैं	िोजिािीको	िणुणस्ि	िथा	श्वमकको	आयस्ि	
ि	जीिनस्िमा	सणुधािका	लाक्ि	जसज्तनामिक	ि	दबाबकािी	िविविथध

 l प्त्रपक्ीय	ढाँचामा	िाप्ट्रि य	श्म	सम्मरेलन	आयोजनाको	पहल
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काय्तिि	हहसाबलरे	वनम्न	कामहरु	प्राथवमकिामा	िहनरेछन्	ः

 l ित्ालै	थप	रु.	५,०००	ज्यालािृद्द्धको	दबाबकािी	एकिाबद्ध	अथभयान	
सञ्ालन	िनने	।

 l सामाजजक	सणुिक्ाको	स्ीमहरुको	दायिा	बृहि	बनाउनणुका	साथै	सबैलाई	
समरेट्नका	लाक्ि	लोककल्ाणकािी	काय्तक्रममा	जोड	हदनरे	।

 l स्ानीय	 िहमा	 योिदानमा	आधारिि	 सामाजजक	 सणुिक्ा	स्ीमहरु	 ि	
कल्ाणकािी	काय्तक्रमहरुको	काययान्वयनका	लाक्ि	श्वमकको	पञ्जीकिण	
ि	श्म	डरेस्को	सञ्ालनका	लाक्ि	पहल	िनने	।

 l स्ानीय	िहमा	श्वमकका	िणुनासा	सणुन्रे	वनकायको	व्यिस्ा	ििाउनरे	।

 l काय्तथलोमा	 नविजा	 हदनरे	 औद्ोिीक	 स्िको	 ि	 विषयिि	 सामूहहक	
सौदाबाजीको	िविशील	प्रणाली	ि	यणुवनयनहरुको	एकल	साझा	बािनेवनङ	
प्ानरेल	बनाउनरे	।

 l श्म	अप्डटलाई	स्ानीय	िहमा	स्ाप्पि	ििी	िणुरुन्ै	कािबाहीमा	प्क्रयाशील	
हणुनरे	श्म	वनिीक्ण	प्रणाली	विकजसि	िनने	।

 l व्यिसायजन्	 स्ास्थ्य	 ि	 सणुिक्ा	 नीविलाई	 प्रभािकािी	 बनाउन	 ि	
काय्तथलोलाई	स्च्	ि	सणुिजक्ि	बनाउन	स्ानीय	िहको	काय्तकिया	पंक्ति	
प्रजशजक्ि	ि	परिचाजलि	िनने	।

 l सबै	 महानििपाजलका,	 उपमहानििपाजलका	 ि	 प्रदरेशहरुका	 प्रमणुख	
नििहरुमा	िोजिाि	सूचना	करे न्दहरु	प्रभािकािी	ढङ्गलरे	सञ्ालन	ििाउन	
पहल	िनने	।

४. एकता र ऐक्यबद्धताको सुदृढीकरण

दरेशको	िाजनीविमा	एकिा	ि	िठबन्धनलरे	िवि	जलएको	िि्तमान	अिस्ामा	यणुवनयन	
आन्ोलनमा	पवन	एकिाको	प्रप्क्रयालाई	अक्घ	बढाएि	सम्ि	भएसम्म	धरेिैलाई	
एकीकिणमा	समरेट्नरे	 उछचि	समय	भएको	छ	।	आन्ोलनको	यो	नयाँ	कोस्त	हो,	
जहाँ	जरेटीयणुसीसी	पवन	थप	परिमाज्तनका	साथ	चजलिहनरेछ	।	एकिाको	अविरिति	
ऐक्यबद्धिामा	फिाप्कलो	जरेटीयणुसीसी	आिामी	 हदनमा	पवन	प्रभािशाली	भूवमका	
खरेलनसक्रे	संयणुति	खालको	टरि रेड	यणुवनयन	संिचना	हो	।	अब	जरेटीयणुसीसीलाई	प्रादरेजशक	
िहमा	समरेि	सञ्ालन	िनने	अवनिाय्तिा	आइसकरे को	छ	।	
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यसिी	 नै	 करे न्द,	 प्रदरेश	 ि	 स्ानीय	 िहमा	 िाज्यव्यिस्ालाई	 समाजिादोन्णुख	
श्वमकमणुखी	चरित्र	हदनरे	काम	अक्घ	बढाउन	सप्कन्छ	।	यसै	मान्िालाई	आमिसाि	
ििी	वनम्न	िीन	काम	िरिनरेछ	ः	

 l संयणुति	टरेड	यणुवनयन	समन्वय	करे न्द	अझ	बजलयो	 ि	प्रभािकािी	ढङ्गबाट	
सञ्ालन	िनने	।	

 l महासंघको	नीवि,	जसद्धान्,	काय्तक्रम	ि	विचािसँि	मरेल	खानरे	जरेप्टयणुसीसी	
परििािथभत्रका	अन्	महासंघहरुलाई	पवन	एकीकिणको	प्रप्क्रयामा	ल्ाउन	
पहल	िनने

 l यसका	लाक्ि	 उच्स्िीय	 एकिा	काय्तदल	िठन	ििी	 प्रप्क्रया	अिाप्ड	
बढाउनरे	।

५. जेण्डर समानता

छैटौँ	महाथधिरेशनबाट	हामीलरे	अक्घ	सािरेको	काय्तक्रमलाई	थप	सणुदृढ	ििरे ि	अक्घ	
बढाउनणु	पनने	आिश्यकिा	महसणुस	िरिएको	छ	।	यो	महाथधिरेशनबाट		“यसो	हणुन	हदउँ”	
भन्रे	पहहलरेको	 थथमलाई		करे ही	परिमाज्तन	ििी	‘यसो	हणुन	 हदउँ,	यसलाई	थप	सणुदृढ	
ििौँ’	भन्रे	नािाका	साथ	अब	सबै	िह	ि	क्रेत्रमा	३३	प्रविसि	महहला	प्रविवनथधत्वको	
ग्ािरेण्ी	िन्त,	जरेण्डि	आधारिि	विभरेदको	अन्त्य	िन्त,	काम	ि	जीिन	बीचको	सन्णुलन	
कायम	िन्त,	महहला	हहसंा	विरुद्ध	शून्	सहनशीलिा	कायम	िन्त	ि	महहला	सदस्यिा	
िृद्द्धका	प्रमणुख	पाँच	काममा	करे प्न्दि	जरेण्डि	समानिा	अथभयान	अक्घ	बढाइनरेछ	ः

महहला	बहणुल	क्रेत्र	ि	महहला	न्ून	क्रेत्रमा	फिक	रूपमा	यणुवनयन	नरेिृत्व	विकास	हणुनणु	
जरुिी	।	यसका	लाक्ि	फिक	िणनीवि	ि	योजनाका	साथ	जजफन्टको	जसङ्गो	संिचना,	
महहला	कवमटी	ि	घटक	यणुवनयन	बीच	समन्वय	ििी	परिचालनको	काम	अक्घ	बढाउनरे	।	

संिैधावनकरूपमा	महहला	पणुरुष	बीचको	 विभरेद	धरेिै	हदसम्म	हटरे	पवन	व्यिहािमा	
अझै	पवन	महहलालाई	“मािहि”को	रूपमा	हरेनने	 विभरेदपूण्त	दृप्ट्कोण	हटरेको	छैन	।	
समाजमा	अझै	पवन	जरेण्डि	आधारिि	विभरेदहरु	विद्मान	छन्	।	यसलाई	न्ूनीकिण	
िददै	लैजानका	लाक्ि	अन्	सम्स्न्धि	संघ–संिठन	ि	आन्ोलनसँि	समरेि	हािरेमालो	
ि	सहकाय्त	िरिनरेछ	।	
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काम	ि	परििाि	बीच	सन्णुिलनको	बािरेमा	जरेण्डि	भूवमका	परििि्तनका	लाक्ि	िोल	
मोडलहरुसँि	अन्िप्क्रया	ि	अनणुभि	आदानप्रदान	लिायिका	िविविथधमाफ्त ि्	घिरेलणु	
काममा	सहकाय्तको	संस्ािलाई	प्रोत्ाहहि	िनने	।

महहला	 विरुद्ध	 हहंसाका	 बािरेमा	 शून्	 सहनशीलिाको	 अथभयानलाई	 अिाप्ड	
बढाउनरे	क्रममा	पाचौँ	िाप्ट्रि य	श्वमक	महहला	सम्मरेलनबाट	पारिि	आचािसंहहिाको	
काययान्वयनलाई	व्यापकिा	हदनरे	।

यणुवनयन	संिचनाका	सम्पूण्त	िहमा	३३	प्रविशि	महहला	प्रविवनथधत्व	िथा	महहला	
सदस्यिा	वबस्ािका	लाक्ि	अथभयानहरु	सञ्ालन	िनने	।

६. युवा पररचालन

नरेपालको	टरि रेड	यणुवनयन	आन्ोलन	िीन	पणुस्ाको	संयोजनमा	अिाप्ड	बप्ढिहरेको	छ	।	
एउटा	पणुस्ा	६०	िरिपरिको,	अकको	पणुस्ा	४०	प्स	ि	िरेस्ो	यणुिा	पणुस्ा	४०	िष्त	िलको	
िहरेको	छ	।	पहहलो	पणुस्ा	क्रमशः	वबदा	जलनरे	क्रममा	छ	भनरे	दोस्ो	पणुस्ा	अबको	यणुवनयन	
आन्ोलनको	मरेरुदण्डका	रूपमा	िहनरेछ	।	वनम्न	विषयहरु	यणुिा	करे प्न्दि	काय्तक्रमका	
अथभन्	अङ्ग	िहनरेछन्	ः

 l यणुवनयन	आन्ोलनको	सणुवनजश्ि	भविष्यका	लाक्ि	िरेस्ो	पणुस्ाको	नरेिृत्व	
विकासमा	जोड

 l िोजिािी	अथभिृद्द्धमा	जोड	हददै	यणुिाहरुको	सीप,	दक्िा	ि	योग्िा	िृद्द्ध	
िथा	यणुिा	श्वमकको	यणुवनयनीकिण	

 l यणुवनयनथभत्र	यणुिा	सहभाक्ििा	िृद्द्धका	लाक्ि	काय्तथलो	करे प्न्दि	कामहरु	
िथा	यणुिा	बाहणुल्	नयाँ	क्रेत्रको	खोजी	ििी	संिहठि	िन्त	अथभयान		

 l टरि रेड	 यणु वनयनका	 सबै	 संिचनाहरुमा	 यणुिा–प्रविवनथधत्वको	 लाक्ि	
आिश्यक	व्यिस्ा	ि	यसमा	यणुिा	जरेन्डि	सन्णुलन	ि	सङ्गहठि	यणुिाहरुको	
अथभलरेखीकिण	

 l यणुिामा	नरेिृत्व	क्मिा	विकास	ििी	जजम्मरेिािी	हदन	ि	उनीहरुलाई	यणुवनयनप्रवि	
आकप्ष्ति	िन्त	विथभन्	िचनामिक	यणुिा	िविविथधहरुको	सञ्ालन	

 l भोजलको	टरि रेड	यणुवनयन	आन्ोलनको	नरेिा	आजका	यणुिा	 विद्ाथमी	क्रेत्रमा	
प्क्रयाशील	 जनशक्ति	 हो	 भन्रे	 कणु िालाई	 ध्ान	 हददै	 यणुिा–विद्ाथमी	
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आन्ोलनसँि	िोजिािी	ि	श्मबजािका	विषयमा	अन्िप्क्रया	ि	सहकाय्त	
वबस्ाि	।

७. प्रवासी श्वमकको संरक्ण

प्रिासमा	काय्तिि	नरेपाली	श्वमकहरुको	संिक्णमा	हामीलरे	महत्वपूण्त	उपलस्धिहरु	
हाजसल	ििरेका	छौँ	।	यसको	सान्थभ्तकिा	िैदरेजशक	िोजिािीमा	बढ्दो	सङ्ख्ासँिै	
अझ	उचाइमा	पणुिरेको	छ	।	िसथ्त	वनम्न	कामहरुमा	जोड	हदइनरेछ	ः		

 l जजफन्ट	सहयोि	समूहहरुको	क्मिा	विकास	िनने

 l नरेपाली	प्रिासी	श्वमकको	 संिक्ण	ि	 हहि	प्रिध्तनका	लाक्ि	 कूटनीविक	
वनकायहरुसँि	सम्पक्त 	ि	सहकाय्त	िनने

 l िन्व्य	दरेशहरुका	टरि रेड	यणुवनयन	करे न्दहरुसँिको	सम्न्धलाई	उच्	महत्व	
हदई	घवनष्ठिा	प्रिध्तन	िनने

 l विथभन्	िन्व्य	दरेशहरुमा	प्रिासी	श्वमक	लजक्ि	चरेिनामूलक	काय्तक्रमहरु	
िनने

 l आईटीयणुसी	ि	जीयणुएफहरुसँिको	प्रिासी	श्वमक	लजक्ि	सहकाय्तलाई	
वबस्ाि	िनने

 l सिकाि	सिकाि	बीच	हद्पक्ीय	स्झौिा	ििी	सिकािकै	पहलमा	िैदरेजशक	
िोजिािीलाई		सणुिजक्ि	बनाउन	दबाब	सृजना	िनने	

 l विप्ररेषणलाई	 उत्ादनमूलक	लिानीिफ्त 	 प्रिाहहि	 ििाएि	स्दरेशमा	 नै	
िोजिािीको	सृजनाका	लाक्ि	चरेिना	ि	दबाब	बढाउनरे

 l विदरेशमा	प्राप्त	अनणुभि,	प्रविथध	ि	सीपको	सहज	प्रमाणीकिणका	लाक्ि	
व्यिस्ा	वमलाउनरे,	

 l काय्तक्रेत्रबाट	नै	आमवनियाचनहरुमा	मिदानको	अथधकािका	लाक्ि	पहल	
िनने	

 l बाह्	विश्वमा	प्रिासी	श्वमकको	कणु टनैविक	वनयोिमाफ्त ि्	संिक्णका	लाक्ि	
पहल	िनने	।
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८. अर्गनाइजजङ एकेिेमी

अि्तनाइजजङ	 एकरे डरेमीको	 अिधािणा	 महासंघ	 ि	 दरेशको	 श्वमक	आन्ोलनको	
असल	भविष्यका	लाक्ि	िि	महाथधिरेशनबाट	ियाि	िरिएको	हणुनालरे	यसको	थप	
सणुदृढीकिणमा	वनम्न	बमोजजम	जोड	हदइनरेछ	ः

 l श्मसम्न्धी	 अनणुसन्धानका	 लाक्ि	 िाप्ट्रि य	 श्म	 प्रविष्ठानसँि	 सहकाय्त	
ि	 नीवििि	 विश्रेषण	 ि	 िैचारिक	कामका	लाक्ि	 टरि रेड	 यणुवनयन	 पोजलसी	
इन्स्टिच्णुटको	संस्ािि	विकास	ि	प्रभािकारििामा	िृद्द्ध	िनने	।

 l वनयवमि	टरि रेड	यणुवनयन	सू्ललाई	िैचारिक	कोस्तहरु	करे न्दीय	िहबाट	ि	
आधािभूि	 कोस्तहरु	 प्रादरेजशक	 िहबाट	 सचालन	 िनने	 ििी	 संस्ािि	
व्यिस्ापन	िनने	।

 l िाप्ट्रि य	श्म	स्ोिकरे न्दको	प्रचाि	िनने	िथा	अध्यन–अनणुसन्धानको	भिपदको	
करे न्दको	रूपमा	यसको	विकास	िनने	।

 l प्रजशक्ण	सामरिी	ि	अथभयान	सामरिीको	वनमयाण	ि	परिमाज्तन	िददै	जानरे	।

 l सबै	प्रदरेश	ि	स्ानीय	िहहरुमा	संिठकहरुको	समूह	ियाि	िनने	ि	परिचालन	
िनने

९. सञ्ार र प्रचार

सञ्ाि	ि	प्रचािमा	उपयणुति	ध्ान	हदनणु	ि	साधनस्ोि	प्रिाह	िनणु्त	अपरिहाय्त	भएकालरे	
वनम्न	कामहरु	प्राथवमकिाका	साथ	िरिनरेछ	ः

 l ‘प्रत्यरेक	सदस्यका	हािमा	श्वमक	खिि’	भन्रे	नािाका	साथ	रिाहक	अथभयान	
सञ्ालन

 l श्व्य,	दृश्य,	छापा	ि	अनलाइन	वमप्डयाको	काम	प्रभािकािी	बनाउनरे

 l िरेबसाइट	व्यिस्ापन	ि	मोबाइल	एप्स्

 l कपकोिरेट	आईडीको	परिमाज्तन	ि	उपयोि

 l यू–ट्णुब	ि	अन्	सामाजजक	सञ्जालको	माध्मबाट	छोटा	सूचना	 ि	टरि रेड	
यूवनयन	जशक्ा	हदनरे	सामरिीमा	वनयवमििा

 l अन्ियाप्ट्रि य	स्िमा	जानकािी	प्रिाह	ि	प्रचािमा	जोड	।



सुदढृ लोकतन्त्र तर्फ 123

१०. समकालीन सरोकारका एजेण्डा

मूलिः	जलिायणु	परििि्तन	ि	पययाििणीय	समस्यालरे	श्मजीिी	िि्तमाथथ	िोजिािी,	
काय्तथलो	ि	स्ास्थ्यमा	पिरेका	प्रविकूल	असिहरुका	सन्भ्तमा	वनम्न	विषयमा	हाम्ो	
ध्ान	करे प्न्दि	हणुनरेछ	ः

 l पययाििणीय	समस्या	ि	जलिायणु	परििि्तनका	मानि	समणुदाय	ि	श्वमक	
िि्तको	स्ास्थ्य,	िोजिािी	ि	आजीविकामा	परििहरेका	ि	बप्ढिहरेका	प्रविकूल	
असिहरु	न्ूनीकिणका	िविविथध	।

 l ऊजयाको	उत्ादन	ि	प्रयोिमा	श्मजीिी	जनिाको	पहणु ँच	ि	वनयन्त्रण	स्ाप्पि	
िनने	।

 l महासंघ	सदस्यहरु	लिायि	सम्पूण्त	श्वमक	िि्तलाई	पययाििणीय	सङ्कटलरे	
जीिन,	िोजिािी	ि	स्ास्थ्यमा	बप्ढिहरेका	प्रविकूलिाप्रवि	िम्ीि	बनाउन	
अथभयान	।

 l िाज्य	व्यिस्ा	ि	िाजनीविक	दलहरुलाई	जलिायणु	परििि्तन,	प्रदषूण	सङ्कट,	
व्यिसायजन्	िोि,	काय्तथलोको	स्च्िा	ि	मययाहदि	िोजिािीका	सन्भ्तमा	
िम्ीििाका	साथ	अविलम्	उपयणुति	कदमहरु	चालन	दबाब	।	
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Newly elected President Binod Shrestha and outgoing President Bishnu Rimal 
at Leadership Handover Programme


