नेऩार सयकाय

श्रभ तथा योजगाय भन्त्रारम

फैदेशिक योजगाय विबाग

ई.ऩी.एस कोरयमा िाखा ग्िाको रलरतऩुयको

दशऺण कोरयमाभा गैह्रकानुनी रुऩभा फलसयहे का ई.वऩ.एस काभदायहरुराई स्िदे ि
वपतााको रालग ई.वऩ.एस कोरयमा िाखाको अत्मन्त्त जरुयी सूचना ।
लभलत:-२०७३।०४।०७
ई.वऩ.एस. अन्त्तगात दशऺण कोरयमाभा कामायत काभदायहरु अलधकतभ ४ फर्ा १० भवहना फस्न सक्ने, इभान्त्दाय काभदायहरुरे कम्ऩनीरे
चाहेभा

प्रलतफद्ब काभदायको रुऩभा स्िदे ि पकेको तीन भवहना लबरै सोही कम्ऩनीभा ऩुन काभ गना जान ऩाउने साथै कानुन फभोशजभका

िताहरु ऩारना गयी सम्झौता अिलध लबरै कोरयमाको विभानस्थर शस्थत अध्मागभन कामाारमभा एरामन यशजष्ट्रेसन काडा ( Alien

Registration Card ) फुझाई वपताा बएका व्मशिहरुरे तीन तीन भवहनाभा लस.लफ.टी.ऩरयऺा ( Returnee काभदायहरुिीच भार हुने
लसलभत प्रलतस्ऩधाात्भक ऩरयऺा ) ददई ऩुन: कोरयमा प्रिेि गना सक्ने व्महोया अिगतै छ ।
कोरयमाभा कामायत नेऩारी काभदायहरुरे ईभान्त्दाय रगनिीर य अनुिालसत बै सम्ऩादन गये को कामा य ई.वऩ.एस कामाारमरे

Sending Process राई स्िच्छ लनस्ऩऺ व्मिशस्थत फनाउन गये को प्रमास स्िरुऩ नेऩारी काभदायहरुको भाग कोरयमाभा लनयन्त्तय
फवढयहेको छ । गत आ.ि. २०७२/०७३ भा भार हारसम्भकै सफैबन्त्दा फढी ७३५० जना नेऩारी मुिाहरु कोरयमा ऩुगेको य सन्
२०१६ को जनियी मता विगत ७ भवहना लबर ५६६८ जना काभदायरे श्रभ कयाय प्राप्त गये को अिस्था छ । कोरयमाको श्रभ
भन्त्रारमरे तमाय गये को प्रत्मेक भुलमाॊकन सुचकभा नेऩार अब्फर दजााभा यहेको सभेत छ ।नेऩारीको रगाताय कोटा िृदद्बको यहस्म
मही नै हो ।मसको रालग कोरयमाभा कताब्मलनष्ठ बै श्रभ य ऩलसना फगाईयहेका ईभान्त्दाय ई.वऩ.एस काभदायप्रलत ई.वऩ.एस कामाारम
आबायी छ ।
मलत हुॉदा हुॉदै ऩलन करयि ३.१ प्रलतित नेऩारी ई.वऩ.एस काभदायहरु आपूरे ई.वऩ.एस का लनलत लनमभ ऩरयऩारन गने य
गैह्रकानुनी कामा नगना ई.वऩ.एसभा गये को प्रलतिद्बता विऩरयत विलबन्न कायणफस कताव्मऩथफाट विचलरत बै गैह्रकानुनी रुऩभा कोरयमा
फलसयहेका तथ्माकरे हाभीराई अत्मन्त्त दु:ख य शचन्त्ता रागेको छ । आकर्ाक योजगाय गन्त्तव्म कोरयमाभा कोटा लनधाायण को एक प्रभुख
आधाय गैह्रकानुनी दय यहेकोरे कोटा िृदद्बको रालग गैह्र कानुनी फसाई दय घटाउनु अलनिामा छ ।
उलरेशखत सन्त्दबाभा कोरयमाको योजगाय तथा श्रभ भन्त्रारमरे मही २०१६ को April 1 दे शख September 30 लबर स्िच्छारे
st

स्िदे ि वपताा बएभा ऩुन कोरयमा प्रिेिभा प्रलतिन्त्ध नरगाउने नीलत तम गये कोरे मस भौकाको पाईदा उठाउॉदै सो अिलधलबर स्िदे ि वपताा
बै ई.वऩ.एस प्रणारीको सुदृढीकयणभा सहमोग गरयददनु हुन अनुयोध छ ।
साथै गैह्रकानुनी काभदाय स्वम ववभबन्न प्रकायको शोषणभा ऩनन सक्ने एव उनीहरुको उद्दाय एव याहतभा कठिनाई हुनुका साथै
गैह्रकानुनी फसाई दय फढ्न जाॉदा नेऩारको प्रततष्िाभा नै आघात ऩनुक
न ा साथै नेऩारीरे प्राप्त गने योजगायीका अवसय कोटा न्मुन हुने
वा सभाप्त सभेत हुन सक्ने हॉदा त्मस्ता गैह्रकानन
ु ी काभदायका ईष्टभभत्र तथा ऩरयवायजनरे सभेत भौकाको पाईदा उिाई गैह्रकानन
ु ी
काभदायका रुऩभा कोरयमभा यहे का आपन्तराई सभमभबत्रै स्वदे श पर्कननका रागग ऩहर गरयठदनु हुन सभेत अनयु ोध छ।

