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प्रेस विज्ञप्ति 

नेपालको बैदेशिक रोजगारीको इतिहास तनकै पुरानो छ । भारि, बलेायि, शसिंगापुर लगायिका मलुुकमा सेना र प्रहरी वा 
अन्य श्रमका लागग नेपाली युवाहरु रोजगारीका लागग जाने  प्रचलन परुानै हो । त्यसो ि उतिबलेा  नेपालमा बैदेशिक 
रोजगारी भन्दा पतन लाहुर जाने वा मगु्लान जाने नाममा  युवाहरु ववदेि जाने गरेका गिए । िर  वैदेशिक रोजगारीका 
लागग नै भनेर युवाहरु ववदेिी श्रम बजारमा जान िालेको भने कररब साढे चार दिक जति मात्र भएको छ । सन ्
१९९० पतछ नेपालमा भएको राजनीतिक पररवितनसाग ै नेपालीहरुको लागग सहज रुपमा वैदेशिक रोजगारीको अवसर 
खुलेको हो । अहहले वैदेशिक रोजगारी राष्ट्रिय अितिन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ । नेपालको बैदेशिक रोजगारीको पतछल्लो 
यात्राले छोटो समयमा धेरै सम्भावनाका सािै जोखखमहरु पतन बोककरहेको छ । 

 

नेपाली युवाका लागग बैदेशिक रोजगारी पहहलो र अष्ट्न्िम बाध्यकारी ववकल्प बनेको छ । दैतनक एक हजारदेखख पन्र 
सय युवाहरु ववशभन्न देिहरुमा रोजगारीका लागग देि छोडडरहेका छन ्। नेपालबाट वविेषगरी खाडी मलुुक र मलेशसया 
लगायिका देिहरुमा बैदेशिक रोजगारीमा जाने मध्ये कररव ९५ प्रतििि श्रम रोजगारीमा नै गएका हुन्छन ्। युरोप, 

क्यानडा, अमेररका लगायिका ववकशसि देिहरुमा पतन नगएका होइनन ्िर िलुनात्मक रुपमा त्यो सिंख्या अत्यन्ि 
कम छ  ।  

 

रोजगारीको शसलशसलामा वावषतक करीब ४ लाख व्यष्ट्क्िहरु श्रम बजारमा प्रविे गरररहेको पररप्रेक्ष्यमा ववववध कारणल े
स्वदेिमा रोजगारीको पयातप्ि अवसर ििा छनौट नभएकोले अल्पकालीन रणनीतिको रुपमा आगामी केही दिकसम्म 
नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको ववकल्प देखखादैन । िसित, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षिि, मयातहदि, भरपदो, प्रतिफलयुक्ि 
बनाउने र प्राप्ि ववप्रषेणलाई उत्पादनमलूक िेत्रमा पररचालन गनुत नै आजको समयको माग र देिको आवश्यकिा हो 
।  

 

नेपाल सरकारको पतछल्लो िथयािंक अनुसार  वैदेशिक रोजगारीका लागग नेपाल सरकारले खोलेका ११० देिको लागग  
सन ्२०१९ /२०२० मा मातै्र  झण्डै ४ लाख नेपालीहरुले औपचाररक रुपमा नेपाल सरकारसाग श्रम स्वीकृति शलएका छन ्
। वैदेशिक रोजगारी देिको लागग मुख्य आय स्रोिको रुपमा रहेको छ । कुल गाहतस्ि उत्पादनमा(जीडीपी)मा वैदेशिक 
रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले रेशमट्यान्स माफत ि २४ प्रतिििको योगदान गरेका छन ्।  ववश्वव्यापी कोरोना भाइरसको  
महामारीमा वैदेशिक रोजगारी समेि पूणत रुपमा प्रभाववि हुादा मुख्य रुपमा मध्यपूवत मा रहेका साउदी अरब, युएई, 

कुवेि, ओमन र  बहराइन  ििा मलेशसया लगायिका देिमा जाने नेपालीहरु समस्यामा परेका छन ्।  

 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको अशभभावकत्वको ष्ट्जम्मेवारी नेपाल सरकारको हो । ववदेिमा अलपत्रमा परेका 
नेपालीहरुको उद्धार र सहयोगमा नेपाल सरकारको महत्वपूणत भूशमका रहेको हुन्छ । कोशभड–१९ को महामारी पतछ 
गैरआवासीय नेपाली सिंघ, ववदेिष्ट्स्िि नेपाली सरकारी तनकायबीचको सहकायतमा कररब २ लाख नेपालीहरुको उद्धार 
गररएको छ । आगामी हदनमा नेपाल सरकार र गरैआवासीय नेपाली सिंघको सहकायतलाई अझ सिक्ि बनाएर एक 



 

सिंयुक्ि स्िायी सिंरचनामाफत ि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई सहयोगको बाटो खोल्न यो श्वेिपत्रले आधार 
ियार पारेको छ ।  

 

कोशभड–१९ का कारणले ववशभन्न  गन्िव्य देिष्ट्स्िि अस्पिालमा उपचार गरररहेका नेपालीहरुको लागग आवश्यक 
सहयोग पुर् याउन, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई आवश्यक िाशलम, कानूनी परामित, अलपत्रमा परेकाहरुको घर 
कफिी र कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण वैदेशिक रोजगारीमा अलपत्र परेर स्वदेि फककत एकाहरुको उगचि व्यवस्िापन 
र ववदेिष्ट्स्िि नेपाली सरकारी तनयोगहरुमा पयातप्ि साधन र स्रोिको समेि व्यवस्िा गनुतपने आवश्यकिा देखखएकोल े
नीतिगि सुधारका लागग पतन यो श्वेिपत्र सहयोगी हुने देखखन्छ ।  

यसित, वैदेशिक रोजगारीले ल्याएको सामाष्ट्जक पररवतिन सहहि कयौा अवसर र चुनौतिहरुलाई समेटेर गैरआवासीय 
नेपाली सिंघको िफत बाट यो श्वेि पत्र  जारी गररएको छ । यो श्वेिपत्रमा वविेषि: नेपालको वितमान आप्रवासन ष्ट्स्िति, 

गन्िव्य देिहरुमा नेपालीहरुको अवस्िा र उनीहरुले भोग्नुपरेको समस्या, नेपालमा फककत एका नेपालीहरुको 
पुनतएकीकरणको सम्भाववि उपाय, सरकारबाट अपेिा र एनआरएनएको भूशमका लगायिका बारेमा वास्िववक रुपमा 
गचत्रण गने कोशसस गररएको छ ।  

 

कोशभड –१९ पतछ नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्िा र नेपाली आप्रवासी कामदारले सामना गनुतपने समस्या र 
चुनौिीहरुको पहहचान गरेर त्यसको समाधानका लागग नेपाल सरकार र सरोकारवालाहरुलाई सचेि गराउने, सािै, नेपाली 
आप्रवासी कामदारहरुलाई सहयोग प्रदान गनत सक्ने िेत्रहरुको पहहचान गने उद्देश्यका साि यो श्वेिपत्र जारी गररएको 
हो । 
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