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प्रेस विज्ञप्ति 

मध्यपिूव क्षेत्रीय भेला 
 
गरैआवासीय नेपाली सघंले आफ्नो स्थापनाकाल देखि न ैवदेैशिक रोजगारीलाई सरुक्षित, मयााददत र सम्माननत बनाउन 
समयसापेि सधुारका लागग सरकार तथा अन्य सरोकारवाला ननकायको ध्यानाकर्ाण गराउँदै आएको छ । "नेपालीका 
लागि नेपाली" भन्ने मलू नारा रहेको यस सघंले वदेैशिक रोजगारी सम्बन्न्ध ववर्यहरुलाई आफ्नो काया प्राथशमकतामा 
रािेको छ । सघंकै सझुाव र पहलमा नेपाल सरकारबाट पनछल्लो समयमा ववशभन्न महत्वपणूा ननणायहरु समेत भएका 
छन ्। ववश्व व्यापीकरणको लहरसँग ैवदेैशिक रोजगारीको िेत्र  समेत बहृत ्बन्दै गएको छ र वदेैशिक रोजगारीसगं 
सम्बन्न्धत ववर्यमा चुनौनत र समस्यामा पनन पररवतान भइरहेको छ । 
 

यस ैसन्दभामा “सरुक्षक्षि र मयावदिि ििेैशिक रोजिार हाम्रो सरोकार : ज्ञान, सीप, विपे्रषण र उद्यमिीलिा समदृ्गिको 
आिार” भन्ने नारा सदहत यही अगष्ट २३ देखि २५ ताररिसम्म यएुईको दबुईमा  छैटौँ मध्यपवूा िेत्रीय बठैकको 
आयोजना हँुदैछ । मयााददत र सम्माननत वदेैशिक रोजगारी र वदेैशिक रोजगारीका क्रममा वा व्यवसाय सञ्चालनका 
लागग मध्यपवूाका देिमा रहेका नेपालीहरुले भोग्नपुरेको समस्या पदहचान गरी नेपाल सरकारको ध्यानाकर्ाण गराउन ु
यस बठैकको मखु्य उद्देश्य रहेको छ ।  
 
बीस लाि भन्दा बढी नेपाली दाजुभाई तथा दददी बदहनीहरू श्रशमकका रुपमा यस िेत्रमा कायारत हुनहुुन्छ । सखं्यात्मक 
रुपमा सब ैभन्दा धेरै नेपाली कायारत रहेका यस िेत्रका नेपालीहरुको समस्याहरु सम्बोधन गनुा यस सम्मेलनको प्रमिु 
उदेश्य हो ।  
 
नेपालमा शभत्रने कुल रेशमट्यान्सको करीब ६० प्रनतित मध्यपवूाबाट न ैआउँछ । तर त्यो िेत्रमा कायारत गरैआवासीय 
नेपालीहरु ववशभन्न अप्ठ्यारोमा पदाा सहज सहयोग पाउने वातावरण बन्न सकेको छैन । मध्यपवूामा कायारत नेपालीहरु 
माझ स्थाननय भार्ा र काननूमा ज्ञानको कमी तथा सचूना अभाव लगायत ववववध कारणले जेलजीवन बबताइरहेका 
नेपाली दाजुभाई तथा दददीबदहनीहरूको पीडा एकानतर छ भने  अकोतर्ा  काम गने क्रममा गन्म्भर दघुाटनामा परी 
अगंभगं भएकाहरुको समस्या उस्त ैछ । स्वास््य तथा सरुिाका बारेमा चेतना  नहुनाले कनतपयले अकालमा ज्यान 
गमुाउन ु परेका यथाथाता सवाववददत ै छ ।  तसथा यी सब ै पिमा बठैकले गम्भीरतापवूाक छलर्ल गनेछ र त्यस्ता 
समस्या ननराकरणका लागग सझुाव प्रस्ताव गनेछ ।  
 
ववदेिमा कडा पररश्रम गरेर ववप्रेर्ण शभत्र्याउनेहरुल ेसोचे जस्तो आम्दानी र बचत गना सकेका छैनन ्। उनीहरुको आय 
मलू रुपमा अनतु्पादक उपभोगमा िचा हँुदा भववष्य सनुनन्श्चत हुन सकेको छैन ्। ववदेिबाट पठाएको रेशमट्यान्सलाई 
उत्पादनिील िते्रमा लगानी गने/गराउने वातावरण बन्न सककरहेको छैन । यस ववर्यमा पनन बठैकमा छलर्ल गररनेछ 
। साथै वदेैशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको जनचतेना वदृ्गधका ननन्म्त गनुापने कायाहरु, ववदेिमा  शसकेका ज्ञान 
तथा सीप मातभृशूममा कसरी उपयोग गना सककन्छ भन्ने पनन  यस पटकको बठैकको छलर्लको अको महत्वपणूा 
ववर्य हो ।  



 

 

त्यसका साथै वदेैशिक रोजगारीमा जाने यवुाका लागग भार्ा, सीपमलुकु ताशलम तथा र्केर आएका यवुा यवुतीका लागग 
उद्यममा लाग्न प्रोत्साहन, समाजमा पनुरस्थापना र समायोजन, स्वास्थ सरुिा सम्बन्धी र आरु्लाई अफ््यारो पदाा 
कुन ननकायमा कसरी सम्पका  गने भन्ने कुराको चतेना, घरेल ु कामदारको समस्या, सामान्जक सरुिा कोर्, हजारे 
अशभयान, वदेैशिक रोजगारीमा जाने क्रममा हुने ठगी ननयन्त्रण  कि–दटकट तथा शभर्ाको कायाान्वयन, अगंभगं भएका र 
मतृ्य ुभएकाको पररवारलाई सरकारले ददनपुने सवुवधा लगायतका ववर्यमा समेत बठैकमा छलर्ल हुने छ । 
 
यस्त ैववदेिन्स्थत नेपाली ननयोगमार्ा त  ववदेिमा  श्रम स्वीकृनत एव ंअनगुमनको व्यवस्था, श्रम स्वीकृनत कायाान्वयन, 
श्रम सीप बैंकको स्थापना, अनलाइन प्रणालीमार्ा त ववशभन्न ननकायहरुलाईा जोडी कामदार र सरकारी ननकायबीच 
समन्वय, वदेैशिक रोजगारीमा गएकाहरुको लागग सञ्चयकोर् जस्ता ववर्यमा बठैकले ठोस ननष्कर्ा ननकाल्ने अपेिा 
गररएको छ । बठैकका ननष्कर्ाहरुलाई सरकार लगायत सम्बन्न्धत ननकायहरु समि  पयुााइनेछ ।  
 
बठैकमा नेपाल सरकारका तर्ा बाट प्रमिु  अनतगथको रूपमा  िानेपानी मन्त्री बबना मगर, पवूा श्रम मन्त्री रमेि लेिक, 
श्रम रोजगार तथा सामान्जक सरुिा मन्त्रालयका उपसगचव  वववपन आचाया, अन्य सरोकारवाला ननकायका 
पदागधकारीहरु, गरैआवासीय नेपाली सघंका अध्यि भवन भट्ट, पवूा अध्यि  तथा सरंिकहरु, पदागधकारीहरु, 
सदस्यहरु, ववभन्न मलुकुका एनशसशसका प्रनतननगधहरु र एनआरएनएका अशभयन्ताहरु लगायत सचंारकमीहरु सन्म्मशलत 
हुन ुहुनेछ । 
 
गरैआवासीय नेपाली सघंका मध्यपवूा सयंोजक आर. के िमााको सयंोजकत्वमा हुन गइरहेको यस बठैकको सम्पणूा तयारी 
परूा भएको छ । यस अवसरमा सरकार र सरोकारवाला माझ मध्यपवूाका मदु्दाहरु प्रनत गम्भीर ध्यानाकर्ाण गराउन 
बठैकमा सहभागी भई आवश्यक सहयोग गरेर बठैक सर्ल बनाउन सञ्चारकमी लगायत सम्बन्न्धत सबमैा सघं हाददाक 
अनरुोध समेत गदाछ ।   
 
 
भरू्ण नघशमरे 
 
प्रवक्ता 
गरैआवासीय नेपाली सघं 
अन्तराान्ष्िय समन्वय पररर्द । 
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