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वदेैशिक रोजगार सञ्चय कोष गठनका लागि काययदल गठन गने ननर्ययको हार्दयक स्वागत 

 

श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालयद्वारा वदेैशिक रोजगार सञ्चय कोष गठनका लागग काययदल गठन गने महत्वपरू्ण 
कदमको गरैआवासीय नेपाली सघं हार्दणक स्वागत गदणछ । यसका ननजतत माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा 
मन्त्री गोकर्ण ववष्टको सकारात्मक भमूमका प्रनत सघं हार्दणक आभार प्रकट गदणछ । 
 

गरैआवसीय नेपाली सघंल ेवदेैशिक रोजगारीमा गएका कामदारको हक हहतका लागग वदेैशिक रोजगार सञ्चय कोष स्थापना गनय 
केही वषयदेखि अनवरत रुपमा लागग रहेको छ । गरैआवासीय नेपाली सघं र कमयचारी सञ्चय कोष बिच वदेैशिक रोजगारमा रहेका 
कामदार कमयचारीहरुलाई कोषको दायरामा ल्याउने सम्िन्त्धमा २०७३ साल आषाढ १० गत ेसमझदारी परमा हस्ताक्षर भएको थथयो 
। सो समझदारी परमा भएका ितय तथा अवस्थाहरुलाई अक्षरस पालन गनय ववगत दईु काययकालमा काययदल गठन भई आवश्यक 

काम कारवाही भइरहेको छ । साथै गरैआवासीय नेपाली सघंको पहलमा कमयचारी सञ्चय कोष, वदेैशिक रोजगार सञ्चय कोष 

सञ्चालन ननयमावली, २०७३ को मस्यौदा तयार गररएको थथयो । गरैआवासीय नेपाली सघंले पटक पटक गरेको पहल अनरुुप 

आएको मन्त्रालयको यस काययदल गठन गने ननर्ययिाट ननकै उत्साह शमलेको छ ।  
 

हजारे अशभयानको नाममा गरैआवासीय नेपाली सघंले प्रस्ताव गरेको अशभयानलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा 
मन्त्रालयले तदारुकताका साथ ननकट भववष्यमा काययन्त्वयनमा ल्याउने अपेक्षा हामीले गरेका छौ । यस कदमले वदेैशिक 

रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको सामाजजक सरुक्षाको प्रत्याभतूी गनुयका साथ ैकामदारहरुको िचतको िानी िसाल्नेछ । यस 

कोषमा गररएको िचत मार्य त कामदारल ेभववष्यमा कुन ैपनन प्रकारको आथथयक सकंटको सामना गनुयपने छैन र साथै देिल ेपनन 

यसिाट सकंशलत रकमलाई जलववद्यतु, कृवष लगायतका अन्त्य ववकासका क्षेरमा लगानी गनय सक्दछ ।  
 

ववदेशी ननयोग मार्ण त ववदेशमा पनुः श्रमस्वीकृनत कायाणन्त्वयनमा लाने, श्रम सीप बैंक स्थापना गने, ववदेश जस्थत 
ननयोगबाट मागपरको अनगुमन गने र अनलाइन प्रर्ाली मार्ण त ववमभन्त्न ननकायहरुलाई जोडी कामदार र सरकारी 
ननकाय बीच समन्त्वय गराउने तर्ण  सकारात्मक पहल भएकोमा सघं सरकार प्रनत हार्दणक आभार प्रकट गदणछ । 
 

छोटो समयमा न ैवदेैशिक रोजगारको क्षेरको सधुारका लागग नेपाल सरकारबाट पनछल्लो समयमा भएका ववशभन्त्न महत्वपरू्य 
ननर्ययल े ववदेिमा रहेका नेपाली कामदारहरुलाई ननकै उत्साह शमलेको छ । गरैआवसीय नेपाली सघं यसप्रकारको महत्वपरू्य 
कदमहरुको सधैं स्वागत गदणछ र आवश्यक क्षेरहरुमा सहयोग र सहकाययका लागग प्रनतवद्धता प्रकट गदणछ ।    

 

  
भषूर् नघममरे 
प्रवक्ता,  
गरैआवासीय नेपाली सघं 

अन्त्तराजष्िय समन्त्वय पररषद ।  
 

१६ अगष्ट २०१८ । 


