
 

प्रथम पक्षः जोर्डन गामेन्टस,् एक्सेसोरिज एण्र् टेक्सटाइल्स एक््पोटसड एशोससएशन 

(जे–जीएटीइ)  

तथा एशोससएशन अफ वनशड अफ फ्याक्ट्क्िज,वर्ड शप एण्र् गामेण््स 

(एओएफर्ब्लल्यजुी) 

ि 

द्धितीय पक्षः जनिल िेर् यनुनयन अफ टेक्सटाइल, गामेन्ट एण्र् क्लोथथङ ईण्र्क्ट्रिज 

द्धवच जोर्डनर्ो सन ् १९९६ र्ो संशोथित श्रम र्ाननु नं. ८ र्ो व्यव्था अनरुुप 

भएर्ो  

सामहूिर् सम्झौता 

 

 

 

 

 

 



 

 

प्र्तावना: 

जोर्डन गारे्मन्टस,् एक्सेसोरिज एण्र् टेक्सटाइल्स एक््पोटसड एशोससएशन (ज–ेजीएटीइ) ि एशोससएशन अफ वनशड अफ 

फ्याक्ट्क्िज,वर्ड शप एण्र् गारे्मण््स (एओएफर्ब्लल्युजी) (यस पछी यस सम्झौतार्मा प्रथर्म पक्ष भननएर्ो) तथा जनिल 

िेर् युननयन अफ टेक्सटाइल, गारे्मन््स एण्र् क्लोथथङ ईण्र्क्ट्रिज (यस पछी यस सम्झौतार्मा दोस्रो पक्ष भननएर्ो) र्ा 

प्रनतननधीहरुले जोर्डनी अथडतन्रलाई टेक्सटाइल तथा गारे्मन्ट उद्योगर्ो क्षरेवाट ननिन्तिरुपर्मा टेवा ददन तथा यस 

क्षेरर्मा र्ार्म गने श्रसर्मर्हरुर्ो अव्थार्मा सुधािर्ो सुननक्ट््ितता प्रदान गनड गदहिो असभरुिी िाखेर्ो हुनाले,  

उल्लेखखत पक्षहरुर्ो साझा दहतलाई ध्यनर्मा िाखेि तथा जोर्डनर्ो प्रिसलत र्ानुन तथा ननयर्महरु अनुसाि र्माथथ 
उल्लेखखत पक्षहरुर्ो आफ्नै सयुंक्त पहलर्मा सहजीर्िण गिी भएर्ो संवादबाट सकृ्ट्जत परिणार्मलाई सरे्मत र्मध्यनजि 
गदै, 

दवुै पक्षहरु पोशार्क्षेरर्ो ददर्डर्ासलन तथा ननिन्ति ववर्ासर्ो ढााँिा तथा उद्धयर्म लगायत सबै क्षेरगत तहहरुर्मा 
सार्माक्ट्जर् संवाद ि ठोस औद्योथगर् सम्बन्धर्ो असभववृद्ध एवं अन्तििाक्ट्रिय रुपर्मा र्मान्यता प्राप्त श्रर्मसम्बन्धी 
आधािभूत र्मापदण्र्संग रे्मलखाने अभ्यासहरुर्ो असभववृद्ध गरिनुपने रु्िा प्रनत प्रनतबद्ध िहेर्ा; ि 

दवुै पक्षहरुले लगानीर्ताडहरु तथा श्रसर्मर्र्ा दहतर्ा लाथग आफ्ना सम्बन्धहरुलाई सशक्त ि र्मजवूत पानड र्मञ्जुिी 
जनाएर्ा ि एर्ातफड  र्ार्मदािहरुले र्मानससर् ि शािीरिर्रुपले ्व्थ भई ििनात्र्मर् र्ार्मगने वाताविणर्ो सजृना 
गने तथा अर्ाडतफड  लगानीर्ताडहरुलाई उथित र्मुनाफा प्रदान गनडर्ो लाथग उपयुक्त वाताविण सजृना गनड सहभागी 
हुने सहर्मनत जनाएर्ा हुनाले; 

पक्षहरुले ननम्नानुसाि सहर्मनत जनाएर्ा छन ्। 

िािा १: सम्झौताप्रनत पक्षिरुर्ो क्ट््वर्ािोक्ती । 

र्)  यो सम्झौता जोर्डन गारे्मन्टस,् एक्सेसोरिज एण्र् टेक्सटाइल्स एक््पोटसड एशोससएशन (जे–जीएटीइ) ि 
एशोससएशन अफ वनशड अफ फ्याक्ट्क्िज,वर्ड शप एण्र् गारे्मण््स (एओएफर्ब्लल्युजी), यस पछी यस सम्झौतार्मा 
िोजगािदाता भननने छ, ि जनिल िेर् युननयन अफ टेक्सटाइल, गारे्मन््स एण्र् क्लोथथङ ईण्र्क्ट्रिज, यस पछी 
यस सम्झौतार्मा युननयन भननने छ, र्ा बीि सम्पन्न एर्  क्षेरगत सम्झौता हो । 

ख)  िोजगािदाताद्धािा प्रनतननथधत्व गरिएर्ा औद्योथगर् प्रनतरठानहरुलाई युननयनसंग रु्नै र्ायड् थलर्मा िोजगािीर्ो 
अव्थार्मा सुधाि ल्याउनर्ा लाथग ननक्ट्चित शतडहरु लागुगनड सम्बद्धक्षेरर्ो औद्योथगर् प्रनतरठानर्ो तहर्ा 
सम्झौताहरुर्ा लाथग वाताड गने अथधर्ाि हुने छ । 



ग)  यदद िाक्ट्रिय सम्झौता ि औद्योथगर् प्रनतरठान तहर्ो सम्झौतार्ा प्रवधानहरु आपसर्मा वाखझएर्मा औद्योथगर् 
प्रनतरठान तहर्मा भएर्ो सम्झौता नै लागू हुने छ । यस सम्झौतार्ो र्ायाडन्वयन तथा व्यव्थापन गने ि 
शतडहरुर्ो परिपालना गिाउने र्ार्मर्मा युननयन ि िोजगािदातार्ो संयुक्त क्ट्जम्रे्मवािी िहने छ । 

र्)  यो सम्झौता पोशार् क्षेरर्ा सबै र्ायड् थलहरुर्ो हर्र्मा तथा भववरयर्मा यसै क्षेरसंग सम्बक्ट्न्धत व्तु उत्पादन 
गने र्ायड् थलर्ा लाथग सरे्मत बन्धनर्ािी हुने छ । भववरयर्मा प्रदान गरिने सुववधार्ा सम्बन्धर्मा ्थानीय 
अव्थार्ो आधािर्मा िोजगािदाता ि युननयनर्ा बीिर्मा वाताड हुनसक्ने छ । 

ङ)  धािा (१) अनुरुप हुने रु्नै नयााँ सम्झौता सलखखत रुपर्मा गरिनु पनेछ ि सो सम्झौतार्मा िोजगािदाता तथा 
युननयनर्ा अथधर्ािप्राप्त प्रनतननथधहरुले ह्ताक्षि गिेर्ो हुनुपनेछ । 

िािा २: श्रसमर्र्ो सीमा 

यस सम्झौताले जोर्डनी श्रर्म र्ानुन बर्मोक्ट्जर्म रु्नै भेदभाव ववना पोशार् उद्योगर्मा र्ायड गने सम्पुणड श्रसर्मर्हरुलाई 
सरे्मटेर्ो छ । 

िािा ३: युननयनर्ो सद्यता 

र्)  प्रत्येर् र्ार्मदािलाई युननयनर्ो सद्य बन्ने हर् हुने छ । िोजगािदाताहरुद्धािा प्रनतननथधत्व गरिएर्ा सबै 
सं्थाहरुले ननजहरुर्ा र्ार्मदािहरुलाई यो र्िािर्ो अक्ट््तत्व तथा यसर्मा उल्लेखखत शतडहरुर्ा बािेर्मा जानर्ािी 
ददनुपने छ । 

ख)  श्रसर्मर्हरुलाई भेटर्ाट गनड तथा र्ािखानाहरुर्ो व्यव्थापनसंगर्ो सर्मन्वयर्मा युननयन ससर्मनतर्ो ियन गनडर्ा 
लाथग युननयनलाई र्ािखानाहरुर्मा ्वतन्र पहुाँि हुने छ । 

िािा ४ िोजगािदातार्ो अथिर्ाि तथा र्तडव्यः 

र्) यो सम्झौतार्ा सम्पुणड शतडहरु तथा व्यव्थाहरु धािा (१\र्) बर्मोक्ट्जर्म परिभावित सबै गारे्मन््स, एक्सेसोरिज ि 
टेक्सटायल्स उद्योगसंग सम्बक्ट्न्धत सबै औद्योथगर् प्रनतरठानहरुर्ा लाथग बाध्यर्ािी हुने छ । यो 
सम्झौताद्धािा सरे्मदटएर्ो रु्नैपनन प्रनतरठानले आफ्नो प्रनतरठानर्ो बबक्री वा ह्तान्तिण गिेर्ो अव्थार्मा, यो 
सम्झौतार्ा सम्पुणड शतडनार्मा तथा व्यव्थाहरुर्ो पुणड परिपालना गने क्ट्जम्रे्मवािी पनन खिीदर्ताड अथवा 
प्रापर्र्मा ह्तान्तिण हुने छ । 

ख) यस सम्झौताद्वािा कर्टानगिी प्रनतबक्ट्न्धत वा सीसर्मत नगरिएर्ा ि र्ानुनी रुपर्मा गारे्मन्टस,् एक्सेसोरिज, ि 
टेक्सटायल्स क्षेरर्मा र्ार्मगने िोजगािदाताहरुलाई प्रदान गरिएर्ा सम्पुणड अथधर्ाि तथा ववशेिअथधर्ािहरु यस 
सम्झौतार्ो अवधी भि उल्लेखखत िोजगािदाताहरुर्ा लाथग प्रत्याभुनत गरिएर्ो छ ।  

िािा ५: युननयनर्ो क्ट्जम्मेवािी 



र्) यो सम्झौतालाई र्ायाडन्वयन वा लागु गने तथा श्रसर्मर्हरुर्ो तफड बाट यसलाई परिपालना गिाउने पदहलो 
क्ट्जम्रे्मवािी युननयनर्ो हुनेछ । 

ख) यो सम्झौतासाँग सम्वक्ट्न्धत ववियर्मा प्रनतरठान तहर्मा युननयनर्ो एजेन्ट भई र्ायडगनड अक्ट्ततयािप्राप्त 
व्यक्ट्क्तहरुर्ो वािेर्मा  युननयनले िोजगािदाता तथा व्यव्थापनलाई जानर्ािी गिाउने छ । यस सम्झौताले 
त्य्तो अक्ट्ततयािप्राप्त ब्लयक्ट्क्तर्मा यूननयनर्ो अध्यक्ष, यूननयनर्ो क्षेबरय प्रनतननथध ि प्रत्येर् र्ायड् थलर्ो 
प्रनतरठान तहर्ो र्मजदिु ससर्मनतर्ो सद्य सरे्मतलाई लाई सरे्म्नेछ । 

ग)  र्ािखानार्ो व्यव्थापनसंगर्ो सहर्ायडर्मा युननयनलाई यस सम्झौताले सरे्मटने प्रत्येर् र्ायड् थलहरुर्ो बुलेदटन 
बोर्डहरुर्मा पहुाँि हुनेछ ।  

र्)  ववथधवत ्रुपर्मा अक्ट्ततयाि प्राप्त युननयनर्ो प्रनतननथधलाई यस सम्झौतार्ा प्रावधानहरुर्ो परिपालना ठीर्संग 
भएर्ो छ कर् छैन भनी ननचियगने प्रयोजनर्ो लाथग यस सम्झौताले सरे्मटने र्ायड् थलहरुर्ो उपयुक्त सर्मयर्मा 
भ्रर्मणगने अथधर्ाि हुनेछ । य्ता भ्रर्मणहरु र्ािोबािर्ो सर्मयर्मा नै गनुडपनेछ, तथा सो र्ायडले प्रनतरठानर्ो 
ननयसर्मत र्ायड संिालनर्मा रु्नै अविोध पैदागने छैन । 

िािा ६: क्षनतपुनतड 

र्)  ज्यालार्ो भुक्तानी जोर्डनी र्ानुन बर्मोक्ट्जर्म तथा पक्षहरुबीि पदहला नै यदद रु्नै सहर्मनत भएर्ो भए सोही 
सहर्मनतपर बर्मोक्ट्जर्म गरिने छ । 

ख) सम्पुणड ज्यालाहरु, लागु भएर्ो बोनस, बबदा ि ननधाडरित सर्मय भन्दा बढी र्ार्म गिेवापतर्ो अनतरिक्त ज्यालार्ो 
भुक्तानी ददाँदा जुन र्ायडर्ा लाथग ननजहरुले आवेदन गिेर्ा हुन सोर्ो अवथध सर्माप्त भएर्ो सातददन भन्दा बढी 
ननाघ्नेगिी भुक्तानी ददनु पनेछ । र्ार्मदािलाई ननजले बुझ्ने भािार्मा िहेर्ो र्मापदण्र् अनुसािर्ो ज्याला 
सम्बन्धी सम्पुणड ववविण उल्लेख भएर्ो भुक्तानी-पर उपलब्लध गिाउने क्ट्जम्रे्मवािी िोजगािदातार्ो हुनेछ । 

ग) श्रर्म र्मन्रालयर्ो ननदेशनवाट औपिारिर् रुपर्मा तोकर्ददए बर्मोक्ट्जर्मर्ा आथधर्ारिर् सजायाँ वा जरिवाना देखख 
बाहेर्र्ा अन्य रु्नै पनन रु्िार्मा ज्यालार्मा र्टौती गनडबाट यो सम्झौताले सरे्मटने सबै प्रनतरठानहरुलाई िोर् 
लगाइने छ । 

र्)  सबै र्ार्मदािहरुले आफुले सेवा गिेर्ो विडर्ा आधािर्मा ननम्नानुसाि पारिश्रसर्मर् वाविडर् ववृद्ध प्राप्त गने छन ्। 

पदहलो विडर्ो िोजगाि अवथध पुिा गिेर्ो र्ार्मदािले वाविडर् ५ जेर्ी र्ो ववृद्ध प्राप्त गने छ । 

दोस्रो विडर्ो िोजगाि अवथध पिुा गिेर्ो र्ार्मदािले वाविडर् ५ जेर्ी र्ो ववृद्ध प्राप्त गने छ । 

तसे्रो विडर्ो िोजगाि अवथध पिुा गिेर्ो र्ार्मदािले वाविडर् ५ जेर्ी र्ो ववृद्ध प्राप्त गने छ । 

िौथो विडर्ो िोजगाि अवथध पुिा गिेर्ो र्ार्मदािले वाविडर् ५ जेर्ी र्ो ववृद्ध प्राप्त गने छ । 



पााँिौं विडर्ो िोजगाि अवथध पिुा गिेर्ो र्ार्मदािले वाविडर् ५ जेर्ी र्ो ववृद्ध प्राप्त गने छ । 

छैठौं विडर्ो िोजगाि अवथध पिुा गिेर्ो र्ार्मदािले वाविडर् ६ जेर्ी र्ो ववृद्ध प्राप्त गने छ । 

सातौं विडर्ो तथा सो भन्दा र्माथथर्ो िोजगाि अवथध पुिा गिेर्ो र्ार्मदािले वाविडर् ७ जेर्ी र्ो ववृद्ध प्राप्तगने छ । 

र्ार्मदािर्ो ननयुक्ट्क्तर्ो सर्मनतलाई आधाि र्मान्दै ननजले र्ायड गरििहेर्ो छ भन्ने र्माननएर्ो छ । 

िािा ७: र्ामर्ो समयावथि ि अनतरिक्त समय 

र्) र्ार्मर्ो र्ण्टा, अनतरिक्त र्ार्मर्ो सर्मय तथा अनतरिक्त सर्मयर्ो िर्र्म भुक्तानी सम्बक्ट्न्ध र्ानुनी प्रावधानहरुलाई 
यो सम्झौताले सरे्मटने सबै र्ायड् थलहरुर्मा पालना गनुडपने छ । 

ख) ननयसर्मत र्ायडहप्ता अड्िासलस (४८) र्ण्टार्मा ननाघ्ने गिी हुनु पनेछ । दबाबपुवडर् र्नैपनन  अनतरिक्त सर्मयर्ो 
र्ार्मर्मा लगाइनु हुदैन । सबै अनतरिक्त सर्मयर्ा र्ायडहरु ्वेच्छापुवडर् गरिएर्ो हुनुपनेछ । 

ग) सबै अनतरिक्त सर्मय गरिएर्ा र्ायडहरु वापतर्ो पारिश्रसर्मर्र्ो भुक्तानी र्ानुन बर्मोक्ट्जर्म हुनु पनेछ । 

र्) िोजगािदाताहरुले श्रर्मर्ो आधािभुत ज्याला ननधाडिण गने सम्बन्धी ववशेि व्यव्थाहरुर्ो पुणड पालना गनुड पनेछ 
जसर्मा अनतरिक्त र्ायड, सार्माक्ट्जर् सुिक्षा तथा युननयनर्ो सद्यता शुल्र् आदद र्ा वािेर्मा पक्षहरु ववि ८ 
नोभेम्बि २०१४ र्मा सहर्मनत भइ ह्ताक्षि गिेि श्रर्म तथा सार्माक्ट्जर् सुिक्षा र्पोिेशन र्मन्रालयर्मा जम्र्मा गिाई 
आथधर्ािीर् िाजपरर्मा ३१ डर्सेम्बि २०१४ र्मा प्रर्ासशत भए बर्मोक्ट्जर्म हुनेछ । 

िािा ८: अद्धवभेद 

यस सम्झौतार्ा शतड एवं बन्देजहरुले सरे्मटने सबै प्रनतरठानहरुले ननम्न रु्िाहरुर्ो पालना गनेछन । 

र्) रु्नैपनन र्ार्मदािलाई वणड, आ्था, धर्मड, िङ्ग, िाक्ट्रिय उत्पक्ट्त्त, सलङ्ग, उरे्मि, नागरिर्तार्ो अव्था, असक्तता, 
अथवा युननयनर्ो सद्यता वा युननयनर्ो तफड बाट गरिएर्ा गनतववथधर्ा आधािर्मा भेदभाव गने छैनन ्। 

ख) जोर्डनी र्ानुनले अन्यथा व्यव्था गिेर्ोर्मा देखखबाहेर् बालबासलर्ा वा कर्शोिहरुलाई िोजगािीर्मा लगाउने छैनन ्। 

ग) आप्रवासी र्ार्मदािहरुलाई ननजहरुर्ो िाक्ट्रिय ददवसर्मा एर् ददन बबदा प्रदान गने छन ि फिर् धर्मडहरु, सं्रृ्नत ि 
प्रथाहरुलाई सम्र्मान गनेछन । 

िािा ९: र्ट्टीिरु 

जोर्डनी र्ानुनर्ो अथधनर्मा िही यो सम्झौताले सरे्मटेर्ा प्रनतरठानहरुले सर्मनत ८ नोभेम्बि २०१४ र्मा सम्पन्न भई ३१ 

डर्सेम्बि २०१४ र्मा आथधर्ारिर् िाजपरर्मा प्रर्ासशत भएर्ो सम्झौतापर र्ो धािा ११ ले तोरे् अनुसाि प्रत्येर् 



र्ार्मदािहरुबाट सद्यता शुल्र् वापत र्माससर् ०.५ जेर्ी र्ट्टा गनेछन ्। सबै संर्सलत सद्यता शुल्र् वापतर्ो िर्र्म 
प्रत्येर् र्मदहनार्ो १५ तारिखसम्र्मर्मा युननयनर्ो बैंर् खातार्मा जम्र्मा गरिसक्नु पने छ । 

िािा १०: समयहदने घर्ी 

यो सम्झौता-परले सरे्मटने सबै प्रनतरठानहरुले र्ार्मर्ो उथित व्यव्थापन गने उद्दचेयले सर्मयर्ो ननयर्मन गनडर्ा 
लाथग पयाडप्त संतयार्मा र्र्ीहरुर्ो व्यव्था गनुडपने छ । यो सम्झौताले सरे्म्ने सबै र्ार्मदािहरुले र्ार्मशुरु गनुडभन्दा 
अगाडर् ि र्ार्म सकर्ए पनछ ननजर्ो सर्मय र्ार्ड प्वाल पानुड पनेछ । 

िािा ११: र्ायड् थलर्ो सुिक्षा 

र्) यो सम्झौता परले सरे्मटने सबै प्रनतरठानहरुले हरुले जोर्डनी र्ानुन अनुसाि सुिक्षक्षत र्ार्मर्ो वाताविण ददनु 
पनेछ । िोजगािदाताले ्वा््य, र्ार्मगने उपर्िण, र्ायड् थलर्ो सुिक्षा ि र्ायड् थलर्ो सिसफाइ ज्ता 
प्रावधानलाई पुणड रुपर्मा पालना गनुडपनेछ । ्वा््य, सुिक्षा ि सिसफाइ सम्बन्धी र्ानुन ि ननयर्म तथा 
र्मापदण्र्हरुलाई पुणडरुपर्मा पालना गनुडपनेछ ।  

ख) जोर्डनी र्ानुन अनुसाि प्रत्येर् िोजगािदाता ि युननयनले संयुक्त श्रर्म व्यव्थापन तथा पेशागत सुिक्षा ि 
्वा््य ससर्मनत (ओएसएि) र्ो ्थापना गनुडपने छ । उक्त ससर्मनतर्मा िोजगािदाता ि युननयनबाट बिाबिी 
संतयार्मा ननयुक्त प्रनतननथधहरु सद्य िहनेछन ् । उक्त ससर्मनतर्मा युननयन ि िोजगािदातार्ो प्रनतननथधबाट 
संयुक्त रुपर्मा अध्यक्षता गरिने छ । 

ग) उक्त ससर्मनतर्मा र्ार्मदािर्ो प्रनतननथधहरु छनौट गदाड कर् त यो सम्झौतार्ो ह्ताक्षरित पक्षर्ो हैससयतले 
युननयनर्ो अथधर्ािीले गने छ वा ववथधवत रुपर्मा युननयनबाट ननयुक्त गरिएर्ो प्रनतननथधर्ो िोहविर्मा सम्पन्न 
यो सम्झौताले सरे्मटने र्ार्मदािहरुर्ो िुनावी प्रकक्रयाबाट हुने छ । 

र्) युननयन–व्यव्थापन संयुक्त ससर्मनतले ्वा््य ि सिुक्षार्ा ववियहरुलाई सम्बोधन गनेछ तथा असुिक्षक्षत ि 
हाननर्ािर् अव्था तथा अभ्यासहरुलाई सच्याउनर्ा लाथग ससफारिश गनेछ । यसले दर्डटना तथा िोगर्ो 
िोर्थार्म गनडर्ा लाथग ननयर्म तथा प्रकक्रयाहरु बनाउन सरे्मत ससफारिश गने छ । युननयनर्ो प्रनतननथधलाई श्रर्म 
र्मन्रालयर्ो ननरिक्षर् वा िोजगािदाता र्मध्ये जो सुरै्ले गिेर्ो सुपरिवेक्षणर्मा सहभागी हुन पाउने अथधर्ाि हुने 
छ । 

र्.) सबै र्ायड् थलहरुले पेशागत सुिक्षा ि ्वा््य सम्बन्धी योजनाहरु तयाि गिी सलखखत रुपर्मा िातनुपने छ । 

ि) यो सम्झौतापरले सरे्मटने सबै प्रनतरठानहरुले िेर् युननयनर्ा प्रनतननथधहरुलाई र्ार्मदािर्ो सुिक्षा ि ्वा््य 
सम्बन्धी तासलर्म प्रदान गनुडपनेछ । यो उत्तिदानयत्व पुिा गनडर्ा लाथग, िोजगािदाताहरुर्ो संगठन तथा युननयन 
सर्मलेि युननयनर्ा प्रनतननथधहरुर्ा लाथग सम्झौतार्ो अवथधभिर्ा लाथग ओएसएि ववियहरुर्मा तासलर्म 
र्ायडक्रर्महरु ववर्ससत गनुड पदडछ । 



छ) यो सम्झौता परले सरे्मटने सबै प्रनतरठानहरुले पयाडप्त संतयार्मा वपउने पानीर्ा धािाहरु प्रदान गनेछन ् । 
शौिालय ि र्ार्म गने ठाउाँ  ्वच्छ, सफा ि सुिक्षक्षतरुपर्मा िाखखने छ । 

ज) रु्नै र्ार्म गदाड आफुलाई गम्भीि हानी वा बबिार्मी हुन्छ भन्ने रु्िार्मा ववचवास गने उपयुक्त र्ािणहरु ववद्यर्मान 
भएर्मा र्ार्मदािले उक्त र्ायड गनड इन्र्ाि गनड सक्नेछ । रु्नै र्ार्मदािले यो खण्र्र्मा उल्लेखखत ननजर्ो 
अथधर्ािर्ो अभ्यास गिेरै् भिर्मा िोजगािदाताले ननजलाई बखाड्त, अनुशासनर्ो र्ािवाही, भेदभावजन्य व्यवहाि 
वा रु्नै बदला सलन पाउने छैन । 

िािा १२: आवासर्ो मापदण्र् 

र्) यो सम्झौताले सरे्मटने प्रनतरठानहरुले सिर्ािी िाजपरर्मा सर्मनत १ जुलाइ, २०१३ र्मा प्रर्ासशत ्वा््य 
र्मन्रालयर्ो ननयर्मावलीले तोरे्र्ो न्युनतर्म र्मापदण्र् पुिा हनेगिी र्ार्मदािहरुलाई सुत्ने र्ोठार्ो ब्लयव्था गनुड 
पने छ । हाल तोकर्ए बर्मोक्ट्जर्मर्ो र्मापदण्र् पुिा नभएर्ा आवासहरुर्ो हर्र्मा यो सम्झौतार्मा ह्ताक्षि गिेर्ो 
तीन र्मदहना सभर उक्त र्मापदण्र् पुिा गिेर्ो हुनुपने छ । 

ख) युननयनलाई शयन र्क्षर्मा सहज पहुाँिर्ो अथधर्ाि हुने छ जुन सहर्मनत बर्मोक्ट्जर्म र्ायाडन्वयन भए नभएर्ो 
अनुगर्मनर्ो उद्देचयले हुने छ । साथै यसिी शयन र्क्षर्ो भ्रर्मण गदाड र्ार्मदािहरुलाई पुवड सुिना ददई सर्मन्वयर्मा 
गरिनु पने छ । 

िािा १३: सशक्षा तथा तासलम 

र्) यस सम्झौताले सरे्मटेर्ा प्रनतरठानहरुले र्ार्मदािर्ो ननयसर्मत रुपर्मा र्क्षाहरु, प्रविन ि र्ायडशालाहरुर्ो आयोजना 
गिी सशक्षा तथा तासलर्मर्मा सर्मन्वय गनडलाई र्मन्जुि गिेर्ाछन ्। 

ख) िोजगािदाताहरुले य्ता र्क्षाहरु तथा र्ायडशालाहरुर्मा र्ार्मदािहरु सहभागी हुाँदार्ो सर्मय वापत ननजहरुले पाउने 
तलब सुववधाबाट रु्नैपनन िर्र्म र्ट्टा गने छैनन ् । सशक्षा ि तासलर्म सरहरुर्ा लाथग युननयनले प्रनतरठान ि 
र्ािखाना व्यव्थापनर्ो सर्मन्वयर्मा सहभागीहरु छनौट गनेछन । 

ग) अल–हसन औद्योथगर् शहिर्मा ज्तै औद्योथगर्क्षेरहरुर्मा र्ार्मदािहरुले भेटर्ाट गनड सरु्न ् भन्ने उदे्यले 
र्ार्मदािहरुर्ो लाथग रे्न्र ्थापना गनडर्ा लाथग ववक्ट्त्तय सहयोग, र्ोि तथा अनुदानहरु उपलब्लध गिाउन प्रयत्न 
गनेछन । यी रे्न्रहरुले सशक्षा तथा तासलर्महरु प्रदान गनुडर्ा साथै र्ार्मदािहरुर्ा आफ्नो देशर्ा नातदेाि तथा 
दौतिीहरुसंग भेटर्ाट तथा सम्पर्ड  गनडर्ो लाथग योगदान गदडछन ्। 

िािा १४: जोर्डनीिरुर्ा लाथग नयााँ िोजगािीर्ो अवसिर्ो ससजडना 

र्) प्रनतरठानहरुले जोर्डनी र्ार्मदािहरुर्ा लाथग िोजगािीर्ो अवसिर्ो ससजडना गने छन,् र्ािखानाहरुर्मा ननजहरुर्ो 
प्रनतशतर्मा ववृद्ध ल्याउने छन ्ि ्थानीय र्ार्मदािहरुलाई सिर्ािी ि ग्रार्मीण क्षेरहरुर्मा आर्िडण ि ननयुक्त गनडर्ा 



लाथग सबै सिर्ािी एजेन्सीहरु, सं्थाहरु नागरिर् सर्माजर्ा सं्थाहरुलाई सहयोग गने छन,् ववशेिगिी श्रर्म 
र्मन्रालय ि प्रसशक्षण तथा िोजगािी र्ोिसंग सर्मन्वय गने छन ्। 

ख) प्रनतरठान तथा र्ािखानाहरुले डर्प्लोर्मा प्राप्त ्नातर्हरुर्ा लाथग अवसिहरु ससजडना गने छन ् तथा िाक्ट्रिय 
र्मानव स्रोत ववर्ास रे्न्र\सार्मुदानयर् र्लेजर्ा ्नातर्हरुलाई पुनः्थापना परियोजनालाई ्नातर्हरुलाई 
रे्न्रले पदहिान गिेर्ा ववसभन्न पेशार्मा ननयुक्त गनड सहयोग गने छन ्। 

ग) ववचवववद्यालय ्नातर्हरुलाई ववशेिज्ञता आवचयर् हुने क्षेर ज्तै लेखा, व्यव्थापन, गुण्ति ननयन्रण, 

भण्र्ािण तथा उत्पादन लगायत त्यनतर्मा र्मार सीसर्मत नभईर्न ववसभन्न क्षेरहरुर्मा िोजगािीर्ो ससजडना गने । 

र्) जोर्डनी र्ार्मदािहरुर्ो तासलर्म तथा िोजगािीले आप्रवासी र्ार्मदािहरुर्ो र्िािर्ो अवथध पुिा नभई पदर्मुक्ट्क्त तथा 
िोक्र्ा हुने छैन साथै यसले अनतथथ र्ार्मदािर्ो र्ायड अनुर्मनत नववर्िणर्मा पनन रु्नै असि गने छैन । 

िािा १५: प्रनतरठान तथा र्म्पनीिरुले दगुडम क्षेत्रिरुमा शाखा र्ायाडलयिरु खोल्ने सम्बन्िमा 

र्) र्ािखानाहरुले धेिै र्मारार्मा गिीब ि बेिोजगािहरु बसोबास गने र्र्म लाभप्राप्त क्षेरहरुर्मा आफ्ना उत्पादन 
र्ायाडलयहरु खोली जोर्डनीहरुलाई िोजगाि ददन श्रर्म र्मन्रालयलाई सहयोग गने छन ्। 

ख) र्ािखाना तथा प्रनतरठानहरुले र्ािखानार्ो नक्ट्जर्र्मा वा टाढा जता िहेर्ा भएतापनन सो क्षेरर्ा नागरिर्हरुलाई 
िोजगािीर्ो अवसिर्ो ससजडना गनडर्ा लाथग दगुडर्म गाउाँहरुर्ा पिोपर्ािी सर्माजहरु ि नागरिर् सर्माजर्ा 
सं्थाहरुसंग सहर्ायड गनेछन ।  

िािा १६: महिलािरुर्ो िोजगािीमा वदृ्धि गने तथा बालबासलर्ािरुर्ा लाथग बालर्क्ष ्थापना गिी महिलािरुलाई 
पोशार्मा र्ायड गनड िौसला प्रदान गनेः  

योग्य बालर्क्ष सुसािेहरुर्ो िेखदेखर्मा बालर्क्षहरु (उपयुक्त ्थान उपलब्लध गिाएि) र्ो ्थापना गने सम्बन्धी 
जोर्डनी श्रर्म र्ानुनर्ो धािा ७२ र्ो र्ायाडन्वयन ननम्नानुसाि हुनेछ: 

र्) र्ािखानार्ो नक्ट्जरै् बालर्क्षर्ा लाथग उपयुक्त ्थान उपलब्लध गिाउने । 

ख) पिोपर्ािी सर्माजहरु वा नागरिर् सर्माजर्ा सं्थाहरुसाँग सम्पर्ड  गिी नतनीहरुर्ो िाजीखुशीर्मा र्ािखानाबाट 
नक्ट्जरै्र्ा ठाउाँर्मा बालर्क्षर्ा लाथग उपयुक्त ्थान प्रदान गने । 

ग) साझा भौगोसलर् क्षरेर्मा िहेर्ा र्ािखानाहरुर्ो सर्मुहहरुर्ा लाथग संयुक्तरुपर्मा बालर्क्ष सञ्िालनर्ा लाथग 
उपयुक्त ्थान प्रदान गने । 

र्) उपयुक्त र्मापदण्र्र्ो आधािर्मा पारिवािीर् र्मासर्मलार्ा लाथग िाक्ट्रटय परििद् र्माफड त बालर्क्षर्ा लाथग आथथडर् 
सहयोगर्ो खोजी गनडर्ो लाथग “सदार्ा” सं्थासंग सहर्ायड गने । 

 



िािा १७: थचकर्त्सा सेवा तथा ्वा््य बीमा 

यस सम्झौतापरर्मा सर्मावेस भएर्ा प्रनतरठानहरुले आफ्नो र्ायडक्षेरर्मा गोल्र्ने सलरट र्मापदण्र् अनुसाि उपयुक्त 
थिकर्त्सर् तथा ्वा््य परििारिर्ा सदहतर्ो ्वा््य क्ट्क्लननर्र्ो सेवा प्रदान गनेछन । सो क्ट्क्लननर् सबै र्ायड 
सर्मयहरुर्मा खुल्ला िहनेछन । 

िोजगािदाताहरुले सबै र्ार्मदािहरुर्ा लाथग ननम्नानुसािर्ो थिकर्त्सासेवा प्रदान गनेछन । 

र्) श्रर्म र्मन्रालयले क्ट््वरृ्त गिे बर्मोक्ट्जर्म र्मदहला\पुरुि नसड सदहत पुणडर्ासलन जनिल कफक्ट्जससयन िहनेगिी 
्वा््य क्ट्क्लननर्र्ो सेवा प्रदान गने छ । 

ख) आर्क्ट््र्मर् अव्थाहरुर्मा थिकर्त्सर्ले वविार्मीलाई ववशेिज्ञ थिकर्त्सर् र्हााँ पे्रसशत गिी आथथडर् क्ट्जम्रे्मवािी 
प्रनतरठानर्ो िहनेगिी उपयुक्त उपिािर्ो ब्लयव्था गनेछन । 

िािा १८: यातायात 

िोजगािदाताहरुले सब ै र्ार्मदािहरुलाई र्ार्मर्मा आउनर्ो लाथग, यदद जर्मर्ट हुने ्थानहरु र्ािखानाबाट एर् 
कर्लोसर्मटि भन्दा टाढार्ो दिुीर्मा िहेछन ्भने, र्ायड् थलसम्र्म आउन ि सो ्थानसम्र्म फरे्ि जानर्ा लाथग उथित ि 
सुिक्षक्षत सवािी साधनवाट ननशुल्र् यातायात सेवा प्रदान गनेछन । 

िािा १९: आप्रवासी र्ामदािर्ा लाथग एकर्रृ्त र्िाि 

र्) पक्षहरु सर्मनत २ अवप्रल २०१५ र्मा दवुै पक्षले क्ट््वरृ्त जनाई ११ रे्म २०१५ र्मा श्रर्म र्मन्रालयर्मा पेश गरिएर्ो एर्ल 
एकर्रृ्त िोजगािी सम्बन्धी र्िािर्ो शतडहरुर्ा अथधनर्मा िही जुनसुरै् िाक्ट्रियतार्ो भएतापनन सबै आप्रवासी 
र्ार्मदािहरुलाई ननयुक्ट्क्त वा सेवार्ो नववर्िणर्ो पर प्रत्येर् श्रसर्मर्र्ा आफ्नै भािाहरुर्मा ददन र्मन्जिी 
जनाउाँ दछन ्। श्रसर्मर्लाई र्िाि ववतिण गने क्ट्जम्रे्मवािी िोजगािदातार्ो हुने छ । 

ख) दवुै पक्षहरुले र्ार्मदाि भनाडगने प्रकक्रयार्मा र्ार्मदािर्ो गहृभुर्मी वा जोर्डनर्मा िोजगािदाता एजेन्सीर्ो शुल्र् अथवा 
दलाल ि र्मध्य्थर्ताडहरुर्ो शुल्र् लगायत रु्नैपनन शुल्र् र्ार्मदािबाट नउठाइने रु्िार्ो प्रत्याभुनत गनड प्रयास 
गनेछन । दवुै पक्षहरुले यो सम्झौतार्ो अवथधभि उक्त उद्दचेय प्राप्त गनडर्ा लाथग र्ायड योजना तयाि गनडर्ा 
लाथग सहर्मनत जनाउाँ दछन ्। 

िािा २०: िोजगािीर्ो सुिक्षा 

र्) उत्पादन क्षेरर्ा र्ार्मदािहरुर्ो िोजगाि सुिक्षा र्ायर्मगनड तथा श्रर्म र्मापदण्र्हरुर्ो िक्षा गनडर्ा लाथग तसे्रो पक्षीय 
ठेरे्दािर्ो प्रयोग गरिएर्ो परिणार्म्वरुप रु्नैपनन र्ार्मदािर्ो जाथगिर्ो र्टौती तथा सेवावाट पदर्मुक्ट्क्त हुनेछैन 
। यो सम्झौतार्ो व्यव्था अनुसाि रु्नैपनन तसे्रो पक्षक्षय ठेरे्दािसंगर्ो उप-र्िाि नब्लबे (९०) ददनर्ा लाथग र्मार 
बहाल िहने रु्िार्मा दवुै पक्षर्ो र्मञ्जुिी िहेर्ोछ । 



ख) अनपेक्षक्षत अनुपक्ट््थनत, आर्क्ट््र्मर् अव्था वा नयााँ र्ार्मदािलाई तासलर्म ददने प्रयोजनर्ो लाथग वा नयााँ प्रववथध 
वा नयााँ उपर्िणर्ो प्रयोगर्ो लाथग तासलर्म ददने प्रयोजनर्ो लाथग वाहेर् श्रसर्मर् बाहेर्र्ा प्रनतरठानर्ो 
ब्लयव्थापर्, सुपरिवेक्षर् वा अन्य व्यक्ट्क्तर्ो लाथग यो सम्झौतार्मा उल्लेखखत रु्नै पनन रु्िा लागु गनेछैनन ्। 

िािा २१: अनुशासन तथा र्ामदाििरुर्ो पदमुक्ट्क्त 

र्) र्नैपनन र्ार्मदािलाई परिक्षणर्ालर्ो रुपर्मा र्माननएर्ो िोजगािीर्ो पदहलो नब्लबे ददनर्ो अवथध देखख बाहेर् र्नै 
उथित तथा पयाडप्त र्ािण बबना सेवाबाट हटाउन पाइने छैन । र्ार्मदािर्ो अनुशासन तथा अवर्ास सम्बन्धी 
रु्िा जोर्डनी श्रर्म र्ानन बर्मोक्ट्जर्मर्ो वववाद सर्माधानर्ा प्रकक्रयार्ा बर्मोक्ट्जर्म हुनेछ । 

ख) िोजगािदाता तथा युननयनले सजााँय र्ायाडन्वयन क्रसर्मर् रुपर्मा लागु गरिनु पछड भन्नेर्मा सहर्मनत जनाएर्ा छन ्। 
यो सजााँय बबल अनुसाि ि श्रर्म र्मन्रालयले अनुर्मोदन गिेर्ो आन्तरिर् ववननयर्मावली अनुसाि र्ार्मदािलाई 
र्ार्मबाट ननलम्बन गनड वा हटाउन भन्दा पदहला ननजलाई र्मौखखर् ि सलखखत ितेावनीबाट शुरु गरिनु पदडछ । 
र्ार्मदािलाई ददइने रु्नैपनन ितेावनीलाई सलखखतरुपर्मा ददनुपनेछ ि युननयनलाई ननजर्ो अनुिोधर्मा 
िोजगािदाताले रु्नैपनन र्ार्मदाि सम्बक्ट्न्ध सुिनाहरु ददनुपदडछ । 

ग) श्रर्म र्ानुनर्ो दफा २८ बर्मोक्ट्जर्म रु्नैपनन र्ार्मदािले िोिी, र्म्पनीलाई व्यापर् र्ाटा हुनेगिी सम्पक्ट्त्तर्ो नोक्सान 
गने वा सुपिभाइजि वा सहर्र्मी र्ार्मदािहरुलाई आक्रर्मण गने वा सावडजननर् अपहेलना गने र्ार्म गिेर्मा तत्र्ाल 
सेवाबाट हटाइन सकर्न ेरु्िार्मा िोजगािदाता तथा युननयन सहर्मत छन ्।  

र्) यदद सेवाबाट बखाड्ती वा श्रसर्मर्लाई ददइने दण्र् गैिर्ानुनी भएर्ो पत्ता लागेर्मा र्ार्मदािलाई र्ार्मर्मा फर्ाडई 

बखाड्ती अवथध वा दण्र् अवथधर्मा आयर्मा भएर्ो र्ाटार्ो क्षनतपुनतड ददइने छ । र्ार्मदािलाई र्ार्मर्मा कफताड 
ल्याउने सम्बन्धर्मा अदालतर्ो फैसला प्राप्त गने अथधर्ाि सधै युननयनसंग सुिक्षक्षत िहने छ । 

िािा २२: द्धववाद समािान 

युननयन वा र्ार्मदािर्ो िोजगािदाता साँग यस सम्झौता लागु गने क्रर्मर्मा यसर्ो उल्लङ्र्न भएर्ो भन्ने असभयोग वा 
यस सम्झौतार्ो ब्लयातया सम्वन्धर्मा भएर्ा रु्नैपनन वववादहरु वववाद सर्माधानर्ो प्ररृ्या बर्मोक्ट्जर्म सर्माधान गरिने 
रु्िार्मा िोजगािदाता तथा युननयन सहर्मत छन । 

रु्नैपनन वववाद उत्पन्न भएर्ो वा सो वववादर्ा सम्बन्धर्मा सो वाट प्रभाववत र्ार्मदाि वा युननयनले सो रु्िा र्टेर्ो 
रु्िार्ो जानर्ािी पाएर्ो सर्मनतले तीस (३०) र्ायड ददनसभर सलखखत रुपर्मा प्रनतरठानलाई बुझाइ सक्नु पने छ । 

वववाद सर्माधानर्ा लाथग यसै बर्मोक्ट्जर्म ्थावपत प्रकक्रया सबै खाले वववाद, उजुिी तथा दावीर्ो ननधाडिणर्ा लाथग 

एर्र्मार साधन हुनेछ । यी व्यव्थाहरुले वववाद उत्पक्ट्त्तर्ो तहसम्र्म गएि सोर्ो ननयर्मानुसाि सर्माधान खोज्ने छन 
भन्ने र्मनसाय िाखखएर्ो छ । वववादहरुर्ो ननम्न उल्लेखखत प्ररृ्यावाट सर्माधान गरिने छ  



र्) पहिलो चिण: र्ायड् थलर्ो उथित ससर्मनतर्ा प्रनतननथधले प्रनतरठानर्ा प्रनतननथधसाँग वववाद सर्माधानर्ो प्रयास 
गनेछ । यदद ५ ददनसम्र्मर्मा ननजहरु वववाद सर्माधान गनड असफल िहे भने दास्रो ििणर्ो वववाद सर्माधानर्ो 
प्रकक्रया लागु गरिने छ । 

ख) दोस्रो चिण: युननयनर्ा प्रनतननथधले वववाद सर्माधानर्ा लाथग र्ायड् थलर्ा वरिरठ प्रबन्धर्साँग भेट गनेछन ्। 
यदद सात ददनसभर सहर्मनतर्मा पुग्न सरे्नन भने सो वववाद सर्माधानर्ो र्ानुनी प्ररृ्या अवलम्वन गनडर्ो लाथग 
श्रर्म र्मन्रालयर्ो औद्योथगर् वववाद ववभागर्मा बुझाउन पने छ । 

ग) तसे्रो चिणः श्रर्म र्मन्रालयर्ो औद्योथगर् वववाद ववभागले युननयन ि प्रनतरठानर्ो बबिर्ो वववाद सर्माधानर्ा 
लाथग जोर्डनी श्रर्म र्ानुन अनुसाि र्मध्य्थतार्ो प्रयास गने छ । 

र्) रु्नै र्ार्मदािर्ो प्रनतरठानर्ो ववरुद्धर्मा भएर्ो रु्नै वववाद, गुनासो, वा दावी युननयनर्मा दताड गिी युननयनले 
सं्थागत रुपर्मा यस सम्झौतार्मा तोकर्एर्ो बर्मोक्ट्जर्मर्ो प्ररृ्या अवलम्बन गिी अगार्ी बढाउने छ । 

र्.) युननयनले यस सम्झौताले सरे्मटने सब ै र्ार्मदािहरुलाई ननरपक्ष ि सर्मान ढंगले प्रनतननथधत्व गनुड पनेछ तथा 
र्ार्मदािहरुर्ो र्माग दावीलाई जात, वणड, धर्मड, िंग, उत्पक्ट्त्तर्ो िारि, सलगं, उरे्मि, नागरिर्तार्ो अव्था वा 
अशक्ततार्ा आधािर्मा ववभेद गने छैन । 

िािा २३ जाथगिमा र्टौतीः 

यदद आथथडर् वा प्राववथधर् र्ािणले िोजगािी र्िािर्ो ननलम्बन वा सर्माक्ट्प्त हुने अव्था आउछ भने, िोजगािदाताले 
जोर्डनी श्रर्म र्ानुनर्ो धािा ३१ र्ो र्ायडर्ो सर्माक्ट्प्त सम्बक्ट्न्ध व्यव्थालाई पालना गिेर्ो हुनु पने छ । यदद सर्माक्ट्प्त 
उक्ट्ल्टयो भने र्ार्मदािहरुले सर्माक्ट्प्तर्ो एर् क्यालेण्र्ि विडसभर सार्मान्य हैससयत सदहत र्ायडर्मा फर्ड न पाउने छन ्। 

िािा २४: संयुक्त ससमनत 

र्) संयक्त युननयन–व्यव्थापन ससर्मनत गठन गदाड सब ै प्रनतरठान तहर्ा िोजगािदाता तथा युननयन ससर्मनतले 
बिाबिी संतयार्मा प्रनतननथधहरु तोक्ने छन ्। ससर्मनतले र्मदहनार्ो एर् (१) पटर् ननयसर्मत रुपर्मा बैठर् गने छ । 
प्रनतरठानले ससर्मनतर्मा िहेि र्ार्म गने र्ार्मदािहरुलाई भुक्तानी सदहतर्ो बबदा ददने छ । 

ख) संयुक्त युननयन व्यव्थापन ससर्मनतले यस सम्झौताले सरे्मटेर्ा प्रनतरठानहरुर्मा यो सम्झौतार्ो पुणड तथा उथित 
परिपालना भए नभएर्ो सम्बन्धर्मा सुननक्ट्चित गनड अनुगर्मन गने छ । 

ग) पक्षहरु सर्मनत ४ र्मािड २०१५ र्मा प्रनतननथधहरुर्ो बोर्डले ग्रहण गिेर्ो छ ववननयर्मर्ो अथधनर्मा िही क्षेरगत तहर्मा 
जोर्डन गारे्मन्ट क्षेरगत औद्योथगर् सम्बन्ध संयुक्त परििद्र्ो गठन गनड सहर्मत भएर्ाछन । 

िािा २५: द्धवद्धवि 



यो सम्झौताले सरे्मटने प्रनतरठानहरु वव्ततृरुपर्मा तलब भुक्तानी ववविण ि हाक्ट्जिी असभलेख िातनर्ा लाथग 

प्रनतबद्धता जाहेि गदडछन ्। 

िािा २६: सम्झौतार्ो अविी 

यो सम्झौता १ अगरट २०१५ देखख ३१ जुलाइ २०१७ सम्र्म लागु िहने छ । 

यो सम्झौतार्ो िाि (४) वटा प्रनत तयाि गरिएर्ो छ, त्यस र्मध्यर्ो एर् प्रनत श्रर्म र्मन्रालयर्मा दताड गनुडपनेछ । 

 

 

 प्रथर्म पक्ष         वद्धतीय पक्ष 


