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प्रेस नोट 

 

२० डिसेम्बर २०२२ का दिन सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचाररक, स्वरोिगार र वैिेशिक रोिगारीमा रहेका 
श्रशमकहरुलाई समेत कोषमा आबद्ध गिै योगिानमा आधाररत सामाजिक सुरक्षाको िायरा ववस्तार गने क्रममा 
अनौपचाररक, स्वरोिगार र वैिेशिक रोिगारीमा रहेका श्रशमकहरुको सामाजिक सुरक्षा योिना काययववधध तयार गरी 
सावयिननक गरेको प्रनत हादियक आभार प्रकट गियछौं । 
 

िब नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भयो त्यो भन्िा पदहले िेखि नै गैरआवासीय नेपाली संघले यस कोषमा 
वविेिमा रहेका नेपालीलाई पनन समेदटनु पछय भनेर वकालत तथा पैरवी गिै आएको धथयो । ओमानमा हिारे अशभयानको 
प्रस्तावमाधथ बहृत छलफल गिै यो अशभयान प्रारजम्भक रुपमा सुरु भई पदहलो संववधानसभाबाट वैिेशिक रोिगारमा 
गएकाहरुलाई समेट्नेगरी प्रस्ताव पाररत गराएका धथयौ र यस काययका लाधग तत्कालीन प्रधानमन्री र अथय मन्रीलाई 
संघको तफय बाट धन्यवाि ज्ञापन गररएको धथयो । 
 

यस ववषयमा संघल ेजिम्म ैशलएर सरकारसंग ववशभन्न चरणमा छलफल, समन्वय गिै आएको धथयो । साथमा संघमा 
वविेषगरी भारतसदहत, मध्य पूवय अनन अन्य श्रम बिारमा रहेका रहेका नेपाली श्रशमकको आवािको प्रनतननधधत्व संघले 
गरेको धथयो । आि एक ििकभन्िा बढी समयपनछ त्यो छलफल र संघको पहलले मूतय रुप शलएको छ ।  
 

वैिेशिक रोिगारीमा रहेका लािौं नेपाली श्रशमक पनन सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचाररक रुपमा िोडिन बाटो िुलेको छ 
। यो हाम्रो लाधग गौरवको कुरा हो । त्यसो त, संघकै तफय बाट पटकपटक सामाजिक सुरक्षा कोष हुनुपछय भन्ने ववषयको 
उठान गिै आएको धथयो । त्यसको सम्बोधन नेपाल सरकारले गरेको महसुस हामीले गरेका छौं ।  
 

सन ् २०१३ गैरआवासीय नेपाली संघ ओमानमा हिारे अशभयानको प्रस्तावनामाधथ बहृत छलफल गिै यो अशभयान 
प्रारजम्भक रुपमा सुरु भएको धथयो । नेपाल सरकार र सरोकारवालाहरुसंग ववशभन्न चरणमा छलफल भई सन ्२०१६ मा 
सुरक्षाकोषमा सहकायय गनय संघ र सरकार बीच सम्झौता भयो । त्यही वषय कमयचारी सञ्चय कोषसंग पनन सम्झौता 
भएको धथयो ।  

 

क्रमि सन ्२०१७ िेखि २०२१ सम्म पनन नेपाल सरकारका प्रधानमन्रीज्यूहरुले यस अशभयानमा सहमनत िनाउनु भएको 
यनत लामो पहल र प्रयासपनछ अदहले २०२२ को अन्त्यमा आएर यो अशभयानले सफलता पाएकोमा संघ नेपाल सरकार 
प्रनत हादियक कृतज्ञता व्यक्त गियछ ।  

 

हाल, वैिेशिक रोिगारीका क्षेरमा ववस्तार गरी योगिानमा आधाररत सामाजिक सुरक्षालाई व्यापक र प्रभावकारी बनाउिै 
यस प्रणालीलाई समतामूलक र समािवाि उन्मुि अथयतन्रको एक संवाहकको रूपमा स्थावपत गनयको लाधग नेपाल 
सरकारसंग संघले सहकायय समेत गरररहेको छ ।  

 



 

आगामी दिनमा पनन नेपाल सरकारसंग सहकायय र समन्वय गरर यो काययको प्रचार प्रसार, अशभमुिीकरण एवं 
समयसापेक्ष योिना बनाई त्यसको काययक्रम गने लगायतका काययमा हामी नेपाल सरकारको सहयारी बन्न चाहन्छौं र 
सरकारले संघप्रनत गरेको ववश्वास र हामीले सरकारमाधथ गरेको भरोसा शमलाएर यो अशभयानलाई सफल बनाउन संघ 
प्रनतबद्ध छ ।  
 

अन्त्यमा, एनआरएनएको लाधग एउटा उपलजधधको दिन र समग्र नेपाली आप्रवासीका लाधग नयााँ अध्यायको सुरुवात पनन 
हो । यस महान काययलाई सफल बनाउन भूशमका िले्नु हुने नेपाल सरकार, सरकारी अधधकारीहरु, सरोकारवालाहरु, सम्पुणय 
गैरआवासीय नेपाली अशभयन्ता तथा अग्रिहरु, सञ्चारकमी एवं सम्बजन्धत सबलैाई धन्यबाि दिन चहान्छौं । 

 

 
डि.बब क्षेरी, 
उपाध्यक्ष तथा प्रमुि, वैिेशिक रोिगार ववभाग 

गैरआवासीय नेपाली संघ । 

 

शमनतिः २१ डिसेम्बर २०२२ 

 
 
 
 

 

 

  

 

 


