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पे्रस बिज्ञप्ति 
 
 

श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्री माननीय श्री गोकर्ण राज 
बिष्टले कोलम्िो प्रोसेस (CP) को अद्यक्षको हैससयतले आज अपरान्त्ह कोलम्िो 
प्रोसेसका सदस्य राष्रहरुका श्रममन्त्री तथा प्रतततनधिहरुको लाधग आयोजजत 
luncheon-meeting लाई सम्िोिन गनुण भयो | उक्त िैठकमा आगामी ददनमा 
कोलम्िो प्रोसेसको भसूमका कसरी थप प्रभावकारी िनाउन सककन्त्छ भन्त्ने बिषयमा 
छलफल भएको धथयो | 

 
सन ् २०१७ को सेप्टेम्िर १३-१४ मा काठमाडौंमा सम्पन्त्न भएको CP 

कायणशालाले Global Compact on Migration (GCM) को zero draft को 
तनसमत तयार पारेको सयुुंक्त सझुािहरुलाई GCM को पतछल्लो अन्त्तर-सरकारी 
िाताणमा पतन समाववष्ट भएिाट कोलम्िो प्रोसेसको सान्त्दसभणकता अझै िढेको 
िताउनु भयो | उक्त अवसरमा माननीय मन्त्रीज्यूले नेपालले रोजगार तथा 
सामाजजक सरुक्षाका क्षेरमा थासलएका सुिारको िारेमा प्रकाश पादै आप्रिासी 
कामदारका लाधग ववत्तीय साक्षरताका साथै ववत्तीय समावेशीकरर्को  आवश्यकता 
रहेको तफण  समेत इुंधगत गनुण भयो | 

 
के्षरीय सहयोग र सम्िादको महत्व िारे प्रकाश पादै आपसी समझदारी  

द्वारा आप्रवासनको क्षेरलाई थप ब्यिजस्थत गनण यस क्षरेलाई सिै सम्िद्ि 
पक्षलाई लाभदायक िनाउने गरी कायणक्रम अति िढाउन जोड ददनु भयो | साथै, 
उहााँले दक्षक्षर्- दक्षक्षर् आप्रवासी रोजगारीमा जाने कामदारको हकदहत सतुनजश्ित 
गनणका लाधग CP मलुकुहरु द्वारा श्रम सम्झौताको साझा प्रारूप ववकास गनण 
सककने सम्भावना औुंल्याउनु भयो | आगामी नोवेम्िर सभरमा कोलम्िो प्रोसेसको 
श्रम मजन्त्रस्तरीय िैठक काठमाडौँमा आयोजना गने सोिका साथ नपेालले कायण 
गरररहेको उल्लेख गनुण भयो| 
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छलफल कायणक्रमको सरुुमा नपेालको स्थायी तनयोग जेनेभाकाका लाधग 

स्थायी प्रतततनधि/ राजदतु महामदहम श्री दीपक धिताल आमजन्त्रत सम्पूर्ण अततधथ 
वगणलाई हाददणक स्वागत गनुण भएको धथयो | 

 
माननीय श्रम मन्त्रीज्यूको तफण  िाट महामदहम राजदतूज्युले आयोजना गनुण 

भएको उक्त luncheon meeting मा कोलम्िो प्रोसेस सदस्य राष्रहरु भारत, 

श्रीलुंका, पाककस्तान, सभएतनाम, कम्िोडडया, थाइलेडुं, अफगातनस्तान, िुंगलादेश, 
कफसलवपन्त्स का श्रममन्त्री / ILC का लाधग प्रतततनधिमण्डल-प्रमखु, राजदतु/स्थायी 
प्रतततनधिहरु तथा अन्त्य प्रतततनधिहरुको उपजस्थतत रहेको धथयो | साथै, उक्त 
िैठकमा श्रम सधिि लगायत नेपाली प्रतततनधि मण्डलका अन्त्य सदस्यहरुको 
समेत उपजस्थतत रहेको धथयो | 
 

माननीय मन्त्रीज्यूले आज  बिहान १०७ औ श्रम सम्मेलनको सशलसशलामा 
श्रम सम्िजन्त्ित साझा दहतका बिषयमा छलफल गनण आयोजजत असुंलग्न 
असभयान (NAM) मजन्त्रस्तरीय िैठक तथा अपरान्त्ह Asia-Pacific मजन्त्रस्तरीय 
िैठकमा सम्िोिन गनुणभयो | 

 
NAM को मजन्त्रस्तरीय िैठकमा िोल्दै माननीय मन्त्रीज्यूले असुंलग्न 

असभयानको ससदान्त्त तथा उद्देश्य नेपालको सुंबििानमा समेत समािेश गररएको 
र उक्त ससदान्त्तप्रतत नेपाल पूर्ण प्रततिद्ि रहेको जनाउन ु भयो | सो अवसरमा 
माननीय मन्त्रीज्यूले युवाहरुका लाधग रोजगारी ससजणना गनण असुंलग्न राष्रहरुिीि 
आपसी सहयोग, लगानी प्रििणन, प्रबिधि हस्तान्त्तरर् जस्ता के्षरमा सहयोग र 
समझदारी असभिदृी गनुण पने आवश्यकता माधथ जोड ददनु भयो | 
नेपालले समावेशी र समन्त्यातयक शासन प्रर्ालीद्वारा न्त्यायपूर्ण समाज र लैंधगक 
समानता सतुनजश्ित गने प्रयास गरररहेको िताउनु भयो | 
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त्यसगैरी श्रम सम्मेलनकै सशलसशलामा आयोजजत Asia-Pacific 

Ministerial िैठकलाई सम्िोिन गदै  माननीय मन्त्रीज्यूले एसशया-प्रशान्त्त क्षेरका 
मलुकुहरुमा िढ्दो िुढयौली तथा युवा िेरोजगारीको  दोहोरो समस्यालाई दृजष्टगत 
गरी श्रम िजारलाई ब्यिजस्थत गनण रोजगारीका अवसरहरुमा सहज पहुाँिको 
व्यवस्था हुन ु पने  तथा मयाणददत काम (decent work) का ससदान्त्त अनुकुल 
सरुक्षक्षत आप्रवासनका लाधग साझा प्रयास आिश्यक रहेको उल्लेख गनुण भयो | 

 
श्रसमकहरुको आिारभतू अधिकारको प्रत्याभतूत र सामाजजक न्त्याय सदहतको 

समदृ्धिको लाधग पारस्पररक समझदारीको आिश्यकता रहेको तफण  जोड 
ददुंदै नपेाल सदैि सरुक्षक्षत र तनयसमत आप्रवासनको पक्षमा रहेको उल्लेख गनुण 
भयो | कामको जगत (world of work) मा समानता र ववश्वव्यापी न्त्याय 
स्थावपत गनणका  लाधग सहकायण गनुण पने आवश्यकता समेत औुंल्याउनु भयो | 

 
 
 
 
 
५ जून २०१८ 
सय ुंक्ि राष्ट्रसुंघका लागि नेपालको स्थायी ननयोि, जेनेभा।  

 
 
 


