
गरैआवासीय नेपाली संघ प्रतितनधि मण्डलको भेटघाट काययक्रम 

गरैआवासीय नेपाली सघं प्रतितनधि मण्डलको मा. स्वास््य मन्त्रीसगं भेटघाट काययक्रमः 
२०७३ असोज १० का दिन गरैआवासीय नेपाली दिवसको अवसर पारेर गरैआवासीय नेपाली सघंका महासधिव डा. बद्री 
के.सी सगं गएको एक प्रतितनधि मण्डलले माननीय स्वास््य मन्त्री गगन कुमार थापा सगं भेटघाट गरी िपसील अनुसार 
उल्लेख भएका ववषयहरुमा छलफल भयो । सवयप्रथम ि उहांलाई महासधिव डा. के.सीले स्वास्थय मन्त्रीको पिभार सम्हाल्न ु
भएकोमा बिाईका साथ ैउहााँको काययकालको सफलिको लाधग हादियक शभुकामना व्यक्ि गनुय भयो । 
१. बबिेशमा बिेैशशक रोजगारकै िौरानमा िघुयटनामा परी घाइिे या अपांग हुनेहरू िथा सहजै कम खियमा उपिार हुननसक्ने 
गम्भीर प्रकृतिका रोगीहरूको पदहिान गरी तनजलाई सम्बन्न्त्िि मलुकुका ििूावासहरूको शसफाररस िथा प्रमाणिकरिका 
आिारमा पररिय पर उपलब्ि गराउने र सो पररिय परका आिारमा तनजहरूको स्विेश फफिी पश्िाि नेपालका सरकारी 
अस्पिालहरूमा तनशलु्क उपिार सवुविा प्रिान गनुयपने । 
२. विेैशशक रोजगारमा जाने मदहलाहरु गभयविी भई नेपाल फकनुय पने अवस्थामा सो का लधग हुने खियहरु स्वास््य 
ववमाबाट व्यवस्था गररदिनु पने । 

 

माधथका यी िईु ववषय लगायि हाल ैनेपालको नयां सवंविानमा प्राविन गररएको राजनैतिक अधिकार बाहेकको गरैआवासीय 
नेपालीहरुलाई प्रिान गररएको अधिकार बारे, स्वास््य पररक्षिमा िोकेको भन्त्िा बढी शलु्क र गरैआवासीय नेपालीहरुका 
छोराछोरीको लाधग नेपालका मेडडकल कलेजहरुमा आरक्षिका बारेमा छलफल भएको धथयो । 
यस पतछ अन्त््यमा माननीय मन्त्रीले उहांले स्वास््य मन्त्रीको पि ग्रहि गरे पश्िाि मन्त्रालयबाट गररएका गतिववधिहरुको 
बारेमा जानकारी दिन ुभयो । उहांले नेपालका कतिपय अस्पिालहरुमा फकड्नी सम्बन्न्त्ि डायलेशसस गने प्रववधिको अभाव, 

क्यान्त्सर भएका व्यन्क्िहरुको उपिारको लाधग बजेटको अभाव लगायि स्वास््य सम्बन्न्त्ि ववववि समस्याहरुबारे जानकारी 
दिनु भयो । उहांले विेैशशक रोजगारमा जानेहरु र उनीहरुका पररवारलाई अतनवायय स्वास््य ववमा गराउने बारे एक सशमति 
गठन गरी पहल भईरहेको जानकारी गराउनु भयो । माधथ १ र २ मा उल्लेख गररएका ववषयहरु प्रति सकारा्मक रुपमा 
पहल गररने जानकारी गराउनु भयो । यसका साथ ैउहांले गरैआवासीय नेपालीहरुलाई प्रिान गररने नागररकिा बारे जानकारी 
दििै यस बारे कानुन बतनरहेको अवगि गराउनु भयो । सवंविानको खेस्रा बनाउने बेला उहां आफू स्वयंम सो सशमतिमा 
रहेको र यसमा उहांले राजनैतिक अधिकार बाहेक सब ैअधिकारहरु समावेश गररएको जानकारी गराउंिै यसमा फेरी पतन 
अन्त्यौलका ववषयहरुलाई कानुन बनाउने समयमा प्रष्ट पारीने आश्वासन पतन दिनु भयो । यसका साथ ैविेैशशक रोजागरमा 



जानेहरुका लाधग स्वास््य पररक्षिमा शलइने अधिकत्तम शलु्क बारे सम्बन्न्त्िि तनकायबाट जानकारी शलने बिाउनु भयो । 
अन्त््यमा, नन्जकै आईरहेको ववजया िशमीको अग्रीम शभुकामनाको आिान प्रिान सदहि भेटघाट काययक्रम समाप्ि भयो । 

 

यस भेटघाट काययक्रममा महसधिव डा. बद्री के.सी लगायि मदहला सयंोजक सपीला राजभण्डारी, युवा उपसयंोजक लोकराज 
शमाय, मध्यपवूयका क्षेरीय सयंोजक डड.बब क्षेरी, विेैशशक रोजगार िथा आप्रवासी कामिार कल्याि सशमतिका सयंोजक इ. 
िरम के.सी, सल्लाहकार डा. हेम राज शमाय, आइशसशस सिस्य गोववन्त्ि प्रसाि गौंिम, पवूय आइशसशस सिस्य सरेुन्त्द्र शे्रष्ठ र 
गरैआवासीय नेपाली सघं सधिवालयका काययकारी तनिेशकको सहभागीिा रहेको धथयो । 
२०७३ असोज ११ का दिन मध्यपवूयका क्षेरीय सयंोजक डड.बब काकीसगं गएका प्रतितनधिहरुले माननीय श्रम िथा रोजगार 
मन्त्री श्री सयुय बहािरु गरुुङ र सधिव लक्ष्मि मनैाली सगं वेग्ला वेग्ल ैभेट गयो । यस भेटघाट काययक्रममा मखु्यिया 
मध्यपवूयमा ववद्यमान रहेका समस्याहरुको समािानको लाधग सझुावहरु पढेर सनुाउनका साथ ैध्यानाकषयि पर हस्िान्त्िरि 
गररयो । यस ध्यानाकषयिमा रहेका कतिपय ववषयहरु सम्माननीय प्रिानमन्त्रीज्यूको सम्बोिनमा पररसकेका छन ्। अब 
यसलाई कायायन्त्वयनमा ल्याउनु पनेमा जोड दिइएको धथयो ।

 



यसको प्रति उत्तरमा सधिवज्यूले सब ैमागहरु जायज भएको र कतिपय मागहरुबारे छलफल पतन भईरहेको जानकारी 
गराउन ु भयो । यसमा समावेशमा भएका कतिपय सझुावहरु बोडयमा राखेर छलफल गररने र सो छलफलमा परराष्र 
मन्त्रालय र अथय मन्त्रालयका प्रतितनधिहरुलाई पतन समावेश गररने बिाउनु भयो । प्रस्ििु गररएका मागहरुमा बजेट तनकै 
लाग्ने र यस बारे बकैन्ल्पक बाटोहरुको उपाय पतन खोज्ने बारे अवगि गराउनु भयो । 
सो छलफल काययक्रममा विेैशशक रोजगारमा जानेहरुको लाधग िाशलमको व्यवस्था केन्त्द्रमा मार शसशमि नराखी सबै 
न्जल्लामा लानु पने, अन्त्िरायन्ष्रय मापिण्ड अनुसारको कररकुलम बनाउनु पने, मध्यपवूयमा कस्िो खाले सीपको बढी माग 
छ पत्ता लगाउनु पने, विेैशशक रोजगारमा जानेहरुको ि्यांक राख्न, विेैशशक राहि कोषलाई कायायन्त्वयनमा ल्याउने आदि 
ववषयहरुमा छलफल भएको धथयो । यस ैगरी माननीय मन्त्रीज्यूले पतन यसलाई सकारा्मक रुपमा शलई यस बारे पहल 
गररने जानकारी दिन ुभयो । यस अवसरमा उहांलाई सफल काययकालको लाधग शभुकामना पतन दिइयो । 

 

आजको काययक्रममा श्रम िथा रोजगार मन्त्रालयका सहसधिव गोववन्त्िमणि भूिेल, विेैशशक रोजगार ववभागका महातनिेशक 
शरुघन प्रसाि पडुासनैी, सघंका िफय बाट मध्यपवूयका क्षेरीय सयंोजक डड.बब क्षेरी लगायि युवा उपसयंोजक लोक राज शमाय, 
विेैशशक रोजगार िथा आप्रवासीय कामिार कल्याि सशमतिका सयंोजक इ. िरम के.सी र सधिवालयका काययकारी 
तनिेशकको सहभागीिा रहेको धथयो । 
गरैआवासीय नेपाली सघं सधिवालय 

२०७३।०६।११ 

 


