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प्रेस बक्तब्य 

 
विश्िव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) संक्रमणको कारणिे संसारका विलभन्न ठाउँमा 
िाखौँ नेपािी अिपत्र परेका छन ् । अिपत्र परेकाहरु मध्ये अधिकांश नेपािको अर्थतन्त्रमा एक ततहाई योगदान 
पुयाथउने िैदेलशक रोजगारी कामदारहरु छन ् भने बाकँी मानि तस्करिे अिपत्र पारेका, आफन्तिाई भेटन गएर 
अड्ककएका, खर्थविहहन विद्यार्ीहरु तर्ा लभजजट लभसामा रहेका व्यजततहरु छन ्।  यस विषम पररजस्र्ततमा अिपत्र 
परेका मध्ये कररब २४ हजार नेपािीहरुिाई नेपाि फकाथउने सरकारको सैद्िाजन्तक तनणथय स्िागत योग्य छ । यस 
तनणथयको कायाथन्ियनको र्रण समते सुरु भइसकेको प्रतत हामी आभारी छौँ । यस प्रकक्रयािाई र्प तीव्रता हदन 
आग्रह गदथछौँ । अिपत्र परेका व्यजततहरुको  उद्दारको िाधग सरकारको तफथ बाट देहाय बमोजजमका कदम यर्ाशतय 
तछटो र्ाल्न विन्रम अनुरोि गदथछौँ ।  

• गैरआिासीय नेपािी संघ तर्ा अन्य संघसंस्र्ाहरुको राहत एिं सहयोगिे गासँ बाससम्मको जोहो गरररहेका 
अिपत्र ती सबै नेपािीिे  हािकै अिस्र्ामा  नेपाि सरकारिे तोकेको सामान्य समयको भन्दा पतन िेरै 
महँगो भाडा ततरेर नेपाि फकथ न असम्भि छ । श्रम स्िीकृतत बाहेक अन्य कारणिे विदेशमा अिपत्र परेका 
नेपािीहरुिाई पतन स्िदेश फकाथउन दतूािास तर्ा संघको सहकायथमा सस्तोमा र्ाटथर उडान गने  व्यिहाररक र 
सहज व्यिस्र्ा लमिाउन आग्रह गदथछौँ ।  

• अधिकांश कामदारसँग कोरोना कहर सुरु हुनु पिुथ नै रोजगारदाता कम्पतनिे व्यिस्र्ा गररहदएको हटकट 
हातमा भएको र र्ाटथर उडानमा फकथ दा सो हटकट खेर जाने र विश्िका अधिकांश देशहरुमा तनयलमत उडान नै 
सञ्र्ािन हुन सुरु भइसकेकोिे िैदेलशक रोजगारको मखु्य गन्तव्य देशहरुमा लसलमत संख्यामा मातै्र भए पतन 
तनयलमत उडान सञ्र्ािन गनथ अनुरोि गदथछौँ ।  तनयलमत उडान सुरु भएको खण्डमा पुरानो हटकटको प्रयोग 
हुने, भाडादर कम हुने तर्ा नेपािमा अड्ककएका अन्य कामदारहरु पतन विदेश फकथ ने बाटो खुल्ने तफथ  
ध्यानाकषथण गराउँदछौँ ।  

• मानि तस्करको कारणिे विलभन्न देशमा अिपत्र परररहेका तर्ा खर्थ बबहहन भएका विद्यार्ीहरुिाई सरकारी 
खर्थमा तुरुन्त उद्दार गनथ आग्रह गदथछौँ ।  

• तयानाडा, युरोप तर्ा अकिकाका िेरै देशहरुमा एउटै देशबाट जहाज नभररने भएकोिे अन्य देशसँग लमिाएर 
संयुतत उद्दार उडानको व्यिस्र्ा गनथ सककने जानकारी गराउँदछौँ ।  

• फकथ ने क्रममा एयरपोटथ सम्म िेरै टाढाबाट यात्रा गनुथपने व्यजततहरुको िाधग सम्बजन्ित देशमा होजल्डग 
सेन्टरको प्रबन्ि लमिाइहदन  आग्रह गदथछौँ ।  

•  वपलसआरमाफथ त कोरोना टेष्ट गने सुवििा नभएका देशहरुबाट सम्बजन्ित देशका FIT to Flight सहटथकफकेट 
अनुसार कफताथ आउने व्यिस्र्ा गररयोस ्।  

• कुिेत बाहेक अन्य देशहरुमा पतन आम माफी पाएर सले्टरमा कुरररहेका मजदरुहरुिाई नेपाि फकथ ने स्िीकृतत 
प्रदान गररयोस ्।  
 



 

• विलभन्न कारणिे सम्बजन्ित देशको तनयम अनुसार बबना इजाजत श्रम गरररहेका (Undocumented 
Migrants workers) कामदारहरुिाई उतत देशको कुटनीततक तनकायसँग सहकायथ तर्ा अनुरोि गरर आम 
माफी (Amnesty) हदिाउने प्रबन्ि तुरुन्त गररयोस ्। 

• गभथिती, नाबािक एिं बािबालिका सहहत अन्य महहिा, अशतत तर्ा कोरोना बाहेक अन्य रोगिे वपडडत 
व्यजततहरु, पररिारिाई भेट्न अष्रेलिया, न्युजजल्याण्ड, अमेररका, तयानाडा युरोप िगायतका देशमा आएका 
नेपािीहरुिाई प्रार्लमकताको आिारमा उद्दार गररयोस ्। 

• विलभन्न देशमा कायथरत भई हाि नेपािमा छुट्टीमा रहेका िैदेलशक रोजगारी कामदारहरुिाई रोजगारमा कफताथ 
हुन श्रम स्िीकृत तर्ा अन्य सुवििा सञ्र्ािन गररयोस ्। 

• िैदेलशक रोजगारको क्रममा कोरोना बाहेक अन्य रोगिे विदेशमा मतृ्युिरण गरेका सयौंको संख्यामा रहेका शि 
तुरुन्त नेपाि झिकाई सांस्कृततक परम्परा अनुसार दाह संस्कार गनथको िाधग पररिारिाई हस्तान्तरण 
गररयोस ्।  

• संघिे एकि रुपमा प्रदान गरररहेको राहत कायथक्रममा िैदेलशक रोजगार कल्याणकारी कोषमाफथ त सरकारि े
संघसँग हातमेािो गनथ अतत आिश्यक भइसकेकोतफथ  ध्यानाकषथण गराउँदछौँ । अन्यर्ा संघिे जम्मा गरेको 
लसलमत श्रोत सककने र वपडडतहरु भोकै सडकमा सुत्नुपने अिस्र्ा आउने भएकोिे यसतफथ  तुरुन्तै ठोस 
पहिकदमी लिइयोस ्।  

• िैदेलशक रोजगार ऐन २०६४ को कल्याणकारी कोष प्रयोग तर्ा सञ्र्ािन कायथविधि दफा ३३ ख तर्ा नेपाि 
फकाथउने कायथविधि दफा ७५ मा करार बमोजजमको सुवििा नपाएर तर्ा महामारीि े विदेशमा अिपत्र परेका 
श्रम स्िीकृतत लिएर गएका नेपािीहरुिाई नेपाि फकाथउने जजम्मेिारी िैदेलशक रोजगारीमा पठाउने एजेन्सी 
तर्ा रोजगार दाताको हुनेछ भतन उल्िेख रहेको स्मरण गराउँदै सो व्यिस्र्ा अनुरुपको जजम्मेिारी बहन 
गराउन सम्बजन्ित मन्त्रािय स्तरबाटै पहि गररयोस ्। यसका सारै् सम्बजन्ित देशको दतूािासहरुिाई समते 
यस विषयमा पहिकदमी लिन सरे्त गराइयोस ्। अन्यर्ा, अिपत्र परेका कामदारहरुिाई िैदेलशक रोजगार 
कल्याणकारी कोषबाट कफताथ गराउनु पने अिस्र्ा लसजथना हुने भएकोिे यस सम्बन्िमा यर्ाशतय तछटो ठोस 
कदम र्ाल्न अनुरोि गदथछौँ ।  
 

माधर् उल्िेझखत समस्या समािानको िाधग संघ सरकारसँग सहकायथ तर्ा हातेमािो गनथ सदैि तैयार रहेको जानकारी 
हदिाउँदै उद्दारको काम तुरुन्त सञ्र्ािन गनथ अनुरोि गदथछौँ । 
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