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पे्रस विज्ञप्ति 

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको ववकृति र बिसंगति  रोक्न सरकारले ‘िैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जााँच निदेशिका ‘२०७५’ 
कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएकोमा हामी थप उत्साहहि भएका छौँ । गैरआवासीर् नेपाली सघंको पहलमा वदेैशिक रोजगारको क्षेत्रमा 
भएका क्रशमक प्रगति र नेपाल सरकारले गरेका तनर्ार्िाट हामी थप आिावादी समेि छौँ ।  तनदेशिकाको अभावमा र्सअतघ 
रोजगारदािा कम्पनी र म्र्ानपावर कम्पनीले माग गरेको कामको वववरर् िारे र्ककन हुन कहिनाइ भइरहेको र त्र्सका नाममा 
िगीमा पदै आएका सोझा र आर्थाक रुपमा ववपन्न नेपालीहरुले भोग्नपुरेको समस्र्ा समेि र्सै तनदेशिकाको कार्ान्वर्नसँगै 
न्र्तूनकरर् हुनेमा हामी आिावाहद छौँ ।  

नर्ाँ तनदेशिकाले अदक्ष कामदार को सट्टा  िढी िलि सुववधा पाउने दक्ष कामदार जाने प्रववृि वढ्ने अपेक्षा हारो छ । र्सले 
सीप अनुसारको रोजगारी पाउने सम्भावना पतन िढाएको छ । र्सथा एउटा काम र िलिका लार्ग भनेर पिाउने िर सम्िन्न्धि 
मुलुकमा पुगेपतछ भतनएको भन्दा अको काम र न्र्नू िलि पाउने आम समस्र्ा र वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा हुने ववकृतिलाई 
सुधाना र्ो तनदेशिकाको कार्ान्वर्नले उल्लेखनीर् भूशमका रहने ववश्वास हामीले शलएका छौँ । वदेैशिक रोजगारीको शिलशिलामा 
ववदेिन्स्थि अस्पिालमा भएका र कनुतन सेवाको अभावमा जेल जीवन बििाउन िाध्र् भएकाहरुलाई कानूनी सहार्िा, 
तनर्ोगिाटै उपलव्ध गरउने प्रावधान र शसन्डिकेटको खारेजी जस्िा कार्ाहरुलाई वैदेशिक रोजगाररमा जानेहरुको हहि र 
संरक्षर्का लार्ग भएका प्रगतिको रुपमा  शलएका छौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लार्ग बत्रभुवन ववमानस्थलको प्रस्थान 
कक्षमा सहजकिााहरुको व्र्वस्था हुने भएको स्वागि सरकार वैदेशिक रोजगार र आप्रवासी कामदारहरुको कल्र्ार्कोलार्ग 
गन्म्भर रहेको र र्सिाट हामीले ववगिमा अनुरोध गदै आएका ववषर्को उर्िि सम्िोधन हुनेमा हामी ववश्वस्ि छौँ । 

पतछल्लो समर् हामी सँगको छलफलमा माननीर् श्रम िथा समाज कल्र्ार् मन्त्री गोकर्ा बिष्टले जनाउन ुभएको प्रतििद्धिा 
अनरुुप नै तनर्ार् भएकोमा हामी आभारी छौँ । हामीले जोिदार रुपमा उिाएका बिषर्हरु, वैदेशिक रोजगार, सामान्जक सुरक्षा, 
अंगभंग भएकाहरुलाई पररिर्पत्रका साथ उपिारको व्र्वस्था, त्र्सपतछ सक्नेहरुलाई रोजगारी र अिक्िहरुलाई माशसक भिा, 
मिृकका पररवारलाई रोजगारी र तिनका िच्िाहरुलाई अध्र्र्नरि वा इच्छाएको ववद्र्ालर्मै छात्रववृि अतन तनिुल्क उपिारको 
व्र्वस्था, सिै कामहरु अनलाईन गरी प्रत्र्क्ष भेट्नु पने वाध्र्िा हट्दा पैसाको प्रत्र्क्ष लेनदेन पतन कम हुने हारो अनुमान छ 
। ववदेििाट फकेकाहरुलाई सीप िैंकको व्र्वस्था एव ं सामुहहक लगानी, पेन्सन सरहको सुववधा लगार्िका ववषर्मा समेि 
सरकारले र्थािक्र् तछटो िोस पहल गने भन्ने सन्देिलाई हामीले सकारात्मक रुपमा शलएका छौँ । साथै वैदेशिक रोजगारीमा 
जानेहरुका लार्ग अध्र्ागमनमा छुट्टै कक्ष र बिदेिमा मतृ्र्ु हुनेको सव ल्र्ाउनका लार्ग छुट्टै आगमन कक्षको व्र्वस्था गने 
जस्िा प्रावधानले सरकार वास्िवमै र्ी बिषर्हरुमा सम्वेदनिील रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ । सरकारले गरेका तनतिगि 
तनर्ार्हरु र्स संघले बिगिमा हदएका सुझावहरु अनरुुप न ैभएकोमा सरकारलाई बििेष धन्र्वाद ज्ञापन गदै पतछल्ला तनर्ार्को 
स्वागि गदाछौँ ।  

ववगिमा तनर्ार्हरु भएपतछ कतिपर् तनर्ार् कार्ान्वर्न हुन नसकेको सवाववहदि ै छ । िथापी हामी र्स पटकका सम्पूर्ा 
तनर्ाहरु र्थािक्र् तछटै प्रभावकारी कार्ान्वर्न हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ । साथै वैदेशिक रोजगारलाई व्र्वन्स्थि मर्ााहदि 
र सुरक्षक्षि िनाउन हारो सहर्ोग र सरकारसँगको सहकार्ा सदैव रहने अवगि गराउँदछौँ ।  

 

प्रवक्िा 
गैरआवासीर् नेपाली संघ 

अन्िराान्ष्िर् समन्वर् पररषद । 
११ मई २०१८ ।  


