
 

गैरआवासीय नेपाली सघंका प्रतितनधि मडंल र श्रम िथा रोजगार राज्यमन्त्री वीच छलफल 

सन ्२०१४ जुलाई ८ का दिन गैरआवासीय नेपाली संघका प्रमुख संरक्षक रामप्रिाप थापा, उपाध्यक्ष िथा विेैशिक रोजगार सशमतिका सभापति दि.वव. काकी र मदिला 
संयोजक सपीला राजभण्डारीको नेितृ्वमा गएको एक प्रतितनधि मण्डलले वविेष गरी वैिेशिक रोजागारमा जाने मदिला कामिारिरुको अवस्था बारे छलफल गरेको धथयो 
। 
  

 

 काययक्रमको सुरुवािमा सबै सिभागीिरुले आ–आफ्नो पररचय दिनु भएको धथयो । विेैशिक रोजगारीमा जाने मदिला कामिारलाई व्यवस्स्थि र मयायदिि बनाउन ववववि 
पक्षिरुमा व्यापक छलफल भएको धथयो ।  
 सोिी अवसरमा मदिला सयंोजक सवपला राजभण्डारीले ५ बुुँिे ज्ञापनपर दिुँिै मदिला कामिारका ववषयमा ध्यानकषयण गराउनु भएको धथयो । मुख्यिया ज्ञापन परमा 
उल्लेख गररएका ववषयिरु तनम्न अनुसार धथए: 
 १.    वविेिमा एक िजार भन्त्िा बदि मदिला कामिारिरु बसोबास गरेका मुलुकिरुमा नेपाल सरकारले एक मदिला श्रम सिचारी िथा एक अस्थायी आवास गिृको 
व्यवस्था गररदिने । यसबाि अलपर भएका मदिलािरुलाई केिी समयको लाधग त्यिाुँ राखख उनीिरुलाई उधचि परामिय दिई स्विेि फकय न सियोग गने । 



 

 २.    वैिेशिक रोजगारमा जाने मदिलािरुको लागी नक्कली स्वाथ्य प्रमाण पर र िाशलमको प्रमाण पर दिने संघ संस्थालाई नेपाल सरकारले कडा कावायिीको व्यवस्था 
गनुय अनुरोि । 
 ३.    नेपालबाि वैिेशिक रोजगारमा जाने नेपाली मदिलािरुलाई काननुी रुपमा बादिर जानको लाधग नेपाल सरकारले िोकेको ३० वषयको उमेरलाई ििाएर नेपाली 
नागररकिा प्राप्ि भएका मदिला कामिारलाई विेैशिक रोजगारीमा जान पाउने व्वस्था गनुय पने । 
 ४.    साथै विेैशिक रोजगारको लाधग केिी समयका लाधग प्रतिबन्त्ि लगाईएका मुलुकिरुमा बास्िववकमा िजारौं पुरुष िथा मदिलािरु अविैातनक बािो प्रयोग गरी 
रोजगारी गरररिेको पररपे्रक्षमा उक्ि मुलुकिरुमा रोजगारीको लाधग नेपाल सरकारको िफय बाि प्रतिबन्त्ि खलु्ला गराई नेपाल सरकार िथा सम्बस्न्त्िि मुलुक ववच श्रम 
सम्झौिा कायम गरी आधिकारीक िथा मयायदिि िररका बाि वविेि जाने व्यवस्था सुतनस्चचि गनय पिल गररनु पने । 
 ५.    विेैशिक रोजगारमा जाने मदिलािरुलाई नेपाल फकय न प्रोत्सािन गनय कानुनी िवरले नेपालबाि वैिेशिक रोजगारमा जाने मदिलािरुलाई फके पतछ चादिएको 
खण्डमा नेपालमा केिी व्यवसाय गनयको लाधग कल्याणकारी कोष माफय ि ऋण सुवविा उपलव्ि गराई दिने । 
 संघका उपाध्यक्ष िथा विेैशिक रोजगार सशमतिका सभापति दि.बब काकीले गैरआवासीय नेपाली संघले वैिेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामिारिरुको िक दििको 
लाधग ववशभन्त्न काययक्रमिरु संचालन गिै आएको बारे जानकारी गराउन ु भयो । यसै गरी उिाुँले गैरआवासीय नेपाली संघले विेैशिक रोजगारमा जाने मदिला 
कामिारिरुलाई व्यवस्स्थि र मयायदिि बनाउनको लाधग गि ्मे ९ र १० मा बिराईनमा सम्पन्त्न भएको चौथौ मध्यपवूय क्षेरीय भेलामा नेपालका िीन प्रमुख राजतैिक 
िलका सभासिज्यूिरु, नेपाल सरकार विेैशिक रोजगार ववभागका मिातनिेिक, मध्यपूवयका नेपाली ििूावासका प्रतितनधििरु, नेपालका म्यानपावर संघका प्रतितनधििरु, 

वैिेशिक रोजगारका सचंारकमीिरु र अन्त्य सरोकारवाला संघससं्थाका प्रतितनधििरुसगं विेैशिक रोजगारका ववववि क्षेरिरुमा छलफल भएको पतन जानकारी गराउन ु
भयो । यसका साथ ैउिाुँले वैिेशिक रोजगारमा जाने कामिारिरुको मुिुको पररक्षण नगररने भएको िुुँिा वैिेशिक रोजगारमा जानु अतघ मुिुको पररक्षणको व्यवस्था 
गररदिन िुनको लाधग आग्रि गनुय भयो । 
 संघका प्रमुख संरक्षक रामप्रिाप थापाले िाल जमयनीमा अध्ययनमा जाने नेपाली ववद्याथीरुले श्रम स्स्वकृिी बबना घरेलु कामिारको रुपमा काम गरररिेको बारे 
ध्यानाकषयण गराउनु िुुँिै यसलाई व्यवस्स्थि गनयको लाधग आग्रि गनुय भयो । 
 वैिेशिक रोजगारमा गएर अलपर भएका नेपाली कामिारिरुको बचाउको लागी नेपाल सरकारले  अपनाएको उपायिरु सम्बन्त्िमा नेपाल विेैशिक रोजगार प्रबद्र्िन 
बोडयका काययकारी तनिेिक रघुराज काफ्ले जानकारी गराउुँ िै सम्बस्न्त्िि मुलुकबाि ििूावासले लेखेर पठाए पतछ आवचयक सियोगका रकमिरु समय समयमा पठाउने 
गरेको विाउनु भयो । त्यस्ि ैउिाुँले गैरकाननुनी िवरले विेैशिक रोजगारमा गएकािरुलाई पतन अलपर परेको बेलामा सियोग गरेको पतन बिाउनु भयो । 
 सबैका कुरा र ज्ञापन पर बझेु पतछ माननीय राज्यमन्त्रीले िपाईिरुले शलखखि रुपमा ल्याउनु भएको ववषयिरु ज्यािै मित्वपूणय रिेको र यसका लाधग म गैरआवासीय 
नेपाली संघलाई िन्त्यवाि दिन चिान्त्छु भन्त्नु भयो । नेपाल सरकार यस बबषयमा सि ैसकारात्मक रिेको बिाउन ुभयो । उिाुँले श्रम सम्झौिा भएपतछ मार ससं्थागि 
रुपमा मदिलालाई घरेलु कामिारको रुपमा पठाइने बिाउनु भयो । अदिले कुवेिको िकमा शभसा आएका कामिारलाई मार पठाउन तनणयय भएको बिाउुँ िै नक्कली 
प्रमाणपर बेच्ने संस्थालाई अनुगमन गरेर कारवािी गने प्रतिबद्ििा व्यक्ि गनुय भयो । यसैगरी ३० वषय मुतनका मदिलालाई वविेि पठाउन अझ ववस्ििृ अध्ययन 



 

गरेर मार तनणयय िुने जनाउुँ िै गुरुङले वविेिबाि फकेने मदिला कामिारलाई ऋण सुवविाका लाधग श्रम बैंकको अविारणा बतनसकेको बिाउन ुभयो । अन्त्त्यमा उिाुँले 
वैिेशिक रोजगारमा जाने घरेलु मदिला कामिारिरुको अशभमुखीकरण िाशलममा उनीिरु रोजगारीको अवसरमा गन्त्िव्य मुलुकमा जाुँिा त्यस ठाउुँमा पुगेपतछ िवाई 
स्थलबाि गन्त्िव्य स्थलमा कसरी जाने, आफूले काम गने घरमा कुन सामग्रीिरु छन ्त्यसको प्रयोग कसरी गने त्यस बारे शभडडयो र सम्बस्न्त्िि मुलुकका भाषाका 
मुख्य िब्ििरुको िब्िावली कोष ियार पारेर उपलब्ि गराउन समेि संघलाई आग्रि गनुय भयो । 
 सो छलफल काययक्रममा एशिया प्रिान्त्ि क्षेरका क्षेरीय संयोजक गंगाराज राई, युरोप क्षेरका क्षेरीय संयोजक अजुयन शे्रष्ठ, वैिेशिक रोजगार सशमतिका सिसभापति 
चयाम िामांग, एनशसशस किारका मिासधचव ववनोि भट्िराई र किारका व्यवसायी आर.के िमाय, विेैशिक रोजगार सम्बस्न्त्िि संचारकमीिरु र काययकारी तनिेिकको 
सिभागीिा रिेको धथयो । 
 


