
साउदी अरबलाई वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य बनाउने सोचाइमा रहनुभएका 

नेपालीहरूमा नेपाली राजदूतावास, ररयाद, साउदी अरबको अनुरोध । 

वदैशेिक रोजगारीका लाशग साउदी अरबमा आएका कशिपय नेपाली कामदारहरुलाई यहाांको हावापानी, िापक्रम, 

भगूोल, भीसा िथा रोजगार (कफला) पद्दशि, कम्पनी िथा कामको प्रकृशि, सेवा सशुवधा र सेवा िलु्क, कामदार छनौट 

र भीसा प्रकृयामा हुन े रोजगारदािाको खर्च लगायिका शवषयमा जानकारी नहुदा शवशभन्न समस्याहरु झले्नपुरेका धेरै 

घटनाहरु छन ् । शविषे गरी कामदार साउदी अरब आउनासाथ काम र अन्य कुराहरुमा समायोजन हुन नसक्दा 

अशवलम्व घर फकच न र्ाहने, काम छाडेर सडकमा शवशिप्त अवस्थामा शहड्ने, ज्यानै समिे जोशखममा परेका घटनाहरु 

हुने गरेका छन ्। 

यस्िा शवकराल समस्यालाई न्यशूनकरण गनच मद्दि पगुोस ् भन्ने उद्दशे्यले राजदिूावासले यो जानकारीमलूक सरू्ना 

सावचजशनक गरेको छ । 

साउदी अरबः एक संशिप्त पररचय 

साउदी अशधराज्य अरब प्रायशदपको सबैभन्दा ठूलो दिे हो । यसको सीमा ८ मलुकुसांग जोशडएको छ । उत्तर-पशिममा 

जोडचन, इशजप्ट पछचन भने उत्तरमा ईराक, कुविे, पवूचमा बहराइन, किार, र सांयकु्त अरव इशमरेट्स पदचछन । त्यसैगरी 

दशिण पवूचमा ओमन, दशिणमा यमन लगायिका दिे रहकेा छन  । केहीिेत्रसँग दशिण पवूचमा पशसचयन खाडी अरवको 

खाडीले छोएको छ भने उत्तर-पवूच र पशिममा (लाल सागर/Red Sea) रहकेो छ । यो अशधराज्यको अनमुाशनि 

जनसङ्््या कररब ३ करोड ५० लाख र यसको िेत्रफल २१,५०,००० वगच शकलोमीटर रहकेो छ । यस मलुकुमा १३ 

प्रान्ि (Province) छन । 

यो मरूभशमको दिे हो । पेट्रोशलयम पदाथच र ईस्लाम धमाचवलम्वीहरूको धाशमचक पयचटन यो दिेका मु् य आशथचक स्रोि 

हुन ्। यहाँको हावापानी सु् खा छ । पानी नपने र अत्यशधक गमी हुने हुन्छ । वषाचिको समयमा बाशहरको िापक्रम ५० 

शडग्रीभन्दा माशथ पगु्छ । 

साउदी अरव एक इस्लामीक राष्ट्ट्र हो । शवश्वका इस्लाम धमाचबलम्वीहरूको ठूला धाशमचकस्थल मक्का र मशदना साउदी 

अरबमा रहकेो हुांदा यो अशधराज्यलाई “दईु पशवत्र मशस्जदको भशूम” पशन भशनन्छ । यहाँका राजालाई यी दईु धाशमचक 

स्थलको सांरिक (Custodian of Two Holy Mosques) माशनन्छ । सांसार भररबाट वषनेी लाखौं ईस्लाम 

धमाचवलम्बी मक्का मशदनामा हज (शहजरी पात्रोको १२ औ ां मशहनामा) र उमराह (वषभैरी) गनचको लाशग आउदछन । 

यहाांको न्याय प्रणाली पणूचिः ईस्लाशमक काननू (सररया कानून) मा आधाररि छ । 

यस मलुकुमा अनेकौ ठूला, मझौला र साना उद्योग, व्यवसाय, आयोजना सञ्र्ालन भएकोले कामदारहरूले 

मलुकुशभत्र जनुसकैु ठाँउमा पशन काम गनच जानपुने हुन्छ । 

कफला पद्बशतः यो खण्ड राम्रोसगं पढ्नुहोस ्। 

यो मलुकुको शभषा कफला पद्धशि (Sponsorship System) मा आधाररि छ । कफला पद्धशि भनेको स्पोन्सरको 

अनमुशि वगेर दिेशभत्र प्रविे गनच वा स्वदिे फकच न वा काम गनच वा व्यावसाय गनच वा अन्य कुनै शक्रयाकलाप गनच 



अनमुशि नहुने पद्धशि हो । कशफल (Sponsor) भनेका माशलक (Owner) हुन ् । कशफलले शभषा उपलव्ध नगरेसम्म 

कुनै पशन मलुकुबाट कुनै पशन व्यशक्त काम गने शहसावमा साउदी अरब प्रवेि गनच र स्वदिे फकच न सक्दनै । कशफलको 

अनमुशि वगेर िोशकएको भन्दा फरक काम गनच, िोशकएको भन्दा फरक कम्पनीमा काम गनच, अकामा (अस्थायी 

आवासीय अनुमशिपत्र) जारी वा नशवकरण गनच वा कफला ट्रान्सफर गनच (अको कम्पनीमा जान वा कशफल पररविचन 

गनच) सशकदनै । 

कफला पद्धशि शसद्बान्ििः कामदारको सांरिण र सरुिा गने पद्धशि हो । कफला पद्धशिको कायाचन्वयनमा भने थपु्रै 

प्रकारका समस्या दशेखने गरेका छन ्। कफला पद्बशिको उद्बेश्य राम्रो भएिा पशन यो पद्बशिको दरुूपयोग हुनेगरेका कारण 

कशिपय अवस्थामा कामदारले श्रम िोषण िथा अन्य कठीनाइहरू झले्नपुने अवस्था आउन सक्छ । कशफलमा शनशहि 

अशधकारः शभषा उपलब्ध गराउने, शवशधवि अकामा जारी िथा नशवकरण गने, वशहगचमन/पुनः प्रविे शभषा (Exit/Re-

entry-ख्रजुशनहाइ/ख्रजुअहुदा) शदलाउने, कफला स्थानान्िरण (Sponsorship Transfer) गनच स्वीकृशि शदने/शलने, 

रोजगारदािा पररविचन गनच वा कम्पनी छोडन अनमुशि शदने वा कामदारलाई स्वदिे फकच न/फकाचउन एशक्जट/ररइन्ट्र शभषा 

जारी गने आशद रहकेा छन ्। 

कशफलमा शनशहि अन्य अशधकारहरूमा कामदारलाई भगौडा (हरूप/Runaway) जनाउने र शवशभन्न मदु्धा लगाएर 

आफ्नो दिे फकच न पशन नशमल्ने गरी यात्रा बन्दजे (सफर मम्न/ुTravel ban) लगाउन सक्ने आशद रहकेा छन ् । यस 

प्रकारका घटनाहरूमा मशहनौंसम्म अदालिमा  मदु्धा र्ल्ने र अदालिबाट शनरुपण भइ वा कशफलसांग समझदारी बनाएर 

शिने बझुाउने रकम नबझुाएसम्म जनुसकैु बेला पक्राउ पने र जले जानपुने हुनसक्दछ । कशफलको मतृ्य ु भएमा वा 

स्पोन्सर कम्पनी काननूी समस्यामा परेमा कामदार पशन समस्यामा पने हुन्छ । उसको अको काननूी हक हस्िान्िरण भएर 

कफला नभएसम्म सबै सेवाहरू र काम ठप्प हुन सक्दछन । यसबाट वषौसम्म पशन कुनै नेपाली साउदी अरबमा नै बस्न 

वाध्य हुनपुने अवस्था हुन्छ । यस शकशसमका जटील समस्याबाट धेरै नेपालीहरू पीशडि रहकेो पाइएको छ । 

केही शनशिि अवस्थाहरू जस्िैः कशफलले ३ मशहना सम्म सेवा सशुवधा वा अकामा नशदएमा वा नवीकरण नगरेमा वा 

कम्पनी रेडमा अवस्था भएमा श्रम कायाचलयको स्वीकृशिमा कफला स्थानान्िरण (Sponsorship Transfer) गनच 

सशकन्छ । िर प्रायः नेपाली कामदारले यो कुरा नबझु्ने, भाषाको कशठनाइ हुने र श्रम अदालि जान डराउने कारण यो 

प्रावधानको अवलम्बन गरी आफ्नो समस्याको शनकास खोजकेो पाइदनै । यस्िा समस्याका कारण कामदारले कम्पनी 

छोड्ने वा छोडाउने हुन्छ जसबाट कामदार अलेखवद्ब भइ अझ ठूलो समस्यामा पने हुन्छ । यसरी कामदारहरू 

समस्यामा परेको मौका हरेी साउदी अरब म ै रहकेा कशिपय नेपालीहरूले कामदारलाई बढी िलव सशुवधाको लोभ 

दखेाइ गरैकाननूीरुपमा काममा लगाउने र पाररश्रशमक नशदने गरेको घटनाहरू प्रिस्ि पाइएका छन ्। 

साउदी अरबमा कशफलले मात्र अकामा अद्यावशधक गरेर वधैबाटोबाट कामदारलाई एशक्जट शभषा शदलाउन सक्ने कुरा 

माशथ उल्लेख गररसशकएको छ । कशफलले एशक्जट/ररइशन्ट्र शभषा शदएर नपठाएमा कामदार स्वदिे फकच ने अवस्था हुदनै 

। अलेखवद्ध कामदारलाई कुनै मदु्धा माशमला नभए र स्पोन्सरले हरूब लगाएको भए शडपोटेिन सेन्टर/सफरजले बाट 

एशक्जट शभषा जारी गरी स्वदिे फकच न सशकन्छ । िर कशिपय मदु्धा भएका वा र्ोरी गरेर पशन माशनस गरैकाननूी 

बाटोबाट स्वदिे फकेको पशन पाइन्छ । िर यो अत्यन्ि जोशखमपणूच हो । 

कम दःुखमा नै नेपालम ैपररवारका साथमा बसेर क्रमिः बढी आय आजचन गनच सशकन्छ । आफ्नै समाजमा रहरे दिे र 

समाजकै शवकासमा योगदान गनच सशकन्छ । 



साउदी अरबमा आउने गरी योजना बनाउद ैगरेको मशहला शददीबशहनीहरु हुनहुुन्छ भने थाहा पाइरा्नसु- मशहलाहरुका 

समस्या धेरै आएकाले हाल मशहला कामदारहरु ल्याउन बन्द गररएको छ । अस्पिालहरू स्वयांले आफ्नै भीसामा नसच 

िथा सफाइ कामदारमा मशहला ल्याउन र्ाहमेा राजदिूावासले सम्पणूच सेवा सशुवधाका बारेमा शनरीिण र अस्पिालसांग 

बैठक गरेपशछ मात्र उपयकु्ताको आधारमा प्रकृया अगाशड बढ्दछ । घरेल ुकामदारमा साउदी आउन पणूच बन्दजे छ । 

पररवारका सदस्यहरू मात्र राजदिूावासको शसफाररिमा शभशजट शभसामा साउदी अरब आउन पाउने प्रावधान छ । 

साउदी अरबमा काम गनच आउने सोर्मा रहकेा नेपालीहरूले शनम्न वुांदाहरूमा पणूचरुपमा ध्यान शदएर मात्र आउने शनणचय 

गनुचहुन अनरुोध छः 

माशथ उल्लेख कफला पद्बशिका बारेमा प्रष्ट भएर मात्र पवूच ियारी र्रणमा प्रविे गनुचहोस् 

पूवव तयारी चरण 

कुन कामका लाशग साउदी अरबमा जान लागेको हो, शनशिि गनुचहोस ् । सो कामको लाशग नेपाल सरकारले िोकेको 

पाररश्रशमक कशि छ थाहा पाउनहुोस ्। पाररश्रशमकका शवषयमा स्पष्ट हुनहुोस ्। नेपाल सरकारले िोकेको पाररश्रशमक भन्दा 

कम हुनेगरी कुनैपशन सम्झौिा नगनुचहोस ्। २०७५ दशेख नेपाल सरकारले साउदी अरवमा आउने नेपाली कामदारका शवशभन्न 

पदहरूकालाशग पदअनसुारको पाररश्रशमकको व्यवस्था गरेको छ । ओभरटाइम वा अन्य सशुवधा बढी हुन्छ भन्ने गलि 

आश्वासन र भनाइमा शवश्वास नगनुचहोस् । ओभरटाइम वा अन्य सशुवधा सम्बशन्ध यथाथचिा कम्पनीमा काम गने परुाना 

कामदार साथीभाइबाट समेि बुझ्न सशकन्छ । सांझौिापत्रमा उल्लेख भएभन्दा बढी कमाइ हुन्छ भन्ने अनावश्यक आश्वासन 

र मौशखक भनाइको भ्रममा नआउनहुोस ्। अदि कामदारका लाशग नेपाल सरकारले साउदी ररयाल १ हजार माशसक िलव 

(हफ्िामा ६ शदन र दशैनक ८ घण्टा) र खाना वापि ३०० िोकेको छ । अन्य पदहरुका पाररश्रशमकका बारेमा यशकन हुनहुोस् 

। यस राजदिूावासको वेभसाइटः sa.nepalembassy.gov.np बाट माशसक िलवका सम्बन्धमा जानकारी शलन सशकने 

छ ।  

त्यो कामका लाशग आवश्यक सीप छ छैन शवर्ार गनुचहोस ्। सीप नभए शसक्नुहोस ्। 

सीप शसकेको भशन प्रमाणपत्र मात्र नशलनहुोस,् वास्िशवक रूपमा िाशलम शलएर नै सीप शसक्नहुोस,् प्रमाणपत्र शलनहुोस ्। 

प्राशवशधक शििा िथा व्यावसाशयक िालीम पररषद (CTEVT) बाट सीप परीिण प्रमाणपत्र समेि शलनहुोस ्। 

सीप परीिण नभएको सीप प्रमाणपत्रको मान्यिा हुदैन । त्यस्िो प्रमाणपत्रले िोशकएको सशुवधा पशन नपाइने भएकाले 

यशकन गनुचहोस ्। 

सीप भएर प्रमाणपत्र नभएपशन समस्या हुनसक्छ । कुनै कुनै पेिा सीपयकु्त हुने र त्यसको सीप परीिण प्रमाणपत्र वेगर 

अकामा पशन नवन्ने हुनसक्दछ । 

साउदी अरब आउन लाग्ने खर्च र साउदीमा काम गदाच हुने आय िथा दःुखको िुलना गनुचहोस ् । फाइदा हुने देशखए मात्र 

साउदी अरबमा काम गनच आउनुहोस ्। 



फाइदा नहुने भए शवर्ौशलया र मेनपावरलाई खर्च गने पैसाले नेपालमै आफ्नो र्ाख र सीप अनुसारको केही पेिा, व्यवसाय 

गनुचहोस ् । नेपालमा नै नेपालकै लाशग पररवारकासाथ बसेर आनन्दसांग काम गनच सशकन्छ ।यो सकरात्मक पिलाई पटक 

पटक मनन गनुचहोस ्। 

नेपाल मै बसेर केही गछुच भन्ने शनणचय गनुचभयो भने यो नै उत्तम शनणचय हुनेछ । 

अब मानौं आउने नै शनणचय गनुचभयो । यस अवस्थामा शवश्वाशसलो र भरपदो मेनपावर कम्पनीबाट वशकच ङ् शभषामा मात्र 

साउदी आउनुहोस ् । मेनपावर कम्पनी कस्िो प्रकारको हो शवशभन्न स्रोिबाट यशकन गनुचहोस ् । शवर्ौशलयाहरूको शवश्वास 

नगनुचहोस ्। कुनै रकम कसैलाई शदनपुरेमा भरपाई वा िमसकु गरेर मात्र शदनुहोस ्। 

वशकच ङ् शभषा बाहके अन्य शभषा (शभशजट शभषा, हज/उमरा शभषा, शि वकच /आजाद शभषा) बाट काम गने भशन नआउनहुोस ्

। शभशजट भीसामा पठाएर थपैु्र नेपालीहरूलाई अलपत्र बनाएका घटनाहरू प्रिस्ि रहकेा छन् । सजग हुनुहोस ्। शविेष गरी 

मशहला कामदारलाई कुवेि, यूएइ र भारिको बाटो हुद ै शभशजट भीसामा साउदी अरब ल्याउने गरेको पाइएको छ । यसरी 

आउने मशहलाहरु वषौसम्म शवना पाररश्रशमक रोजगारदािाको र्रम िोषणमा पने गरेका प्रिस्ि घटनाहरु छन ् । िसथच 

अनावश्यक प्रलोभनमा नपनुचहुन वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोर्का मशहलाहरुलाई शविेष अनरुोध छ । गैरकाननूी रूपमा 

सशक्रय एजेन्टहरु वैदशेिक रोजगारीका नाममा मशहलाको वेर्शवखनमा लाशगपरेका हुनसक्छन ्। 

आफ्नै शर्नजानका माशनस एजेन्ट भएर िपाइलाई गलि सूर्ना शदएर ठगी गनच सक्छन । पशहला साउदीमा काम गनच 

आइसकेका वा कम्पनीमा काम गरररहकेा साथीभाइसांग कुरा बझेुर मात्र आउनुहोस ् । अथवा कम्पनीको नाम काम ठाम 

कस्िो छ स्पष्ट बझेुर मात्र आउनुहोस ्। 

सांझौिा एउटा र शदमागमा अको कुरा बोकेर नआउनहुोस ् । कुनै समस्या आइपरेमा सम्झौिामा उल्लेख शवषय उपरका 

समस्याको मात्र कानूनी समाधानको बाटो खोशजन्छ ।  

साउदी अरबमा कामदारको रूपमा आउन सेवा िलु्कको रूपमा न्यनुिम लागि (शभषा िथा शटकट र सेवा िलु्क 

रोजगारदािाले शदने भएकोले) मात्र लाग्छ । बढी रकम कसैलाई नबझुाउनहुोस ्। 

दि बीसहजार भन्दा वढी पैसा शदनभुएको छ भने िपाइ नेपालमा नै ठगीमा पद ैहुनहुुन्छ भन्ने स्पष्ट हुनहुोस ्। 

नेपालमा नै नेपाली मेनपावर र एजेण्टले ठगेमा शवदिेमा शवदेिीले िपाईलाई ठग्दैन भन्नै सशकदनै । जसलाई जशि रकम 

बझुाउनुहुन्छ त्यसको भपाचइ शलनहुोस ्। भरपाई वेगर रकम वझुाउन ुगलि हो । गलिको पररणाम गलि नै हुन्छ । 

साउदी अरबमा कामदारको रूपमा आउदा वढी िाररररक र मानशसक पररश्रम गनुचपने हुन्छ । िपाईको स्वास््य कमजोर छ 

वा कुनै शवरामी हुनुहुन्छ वा औषधी सेवन गरररहन ुभएको छ भने नआउनुहोस ्। 

घरेल ुिथा सामाशजक शहांसाबाट मशुक्त, लागु औषध सेवनको समस्या भएका िथा अवसाद ्(Depression) आशद समस्या 

भइ नेपालका सधुार गहृमा राशख सधुार ल्याउन ुपने अवस्थाका व्यशक्तलाई साउदी अरबमा पठायो भने सधुार हुन्छ भन्ने 

भ्रममा पररवारका सदस्यले साउदी अरव नपठाउनहुोस ्आफू नआउनहुोस ्। त्यस्िा कामदार यहाां आएर सधुार हुने नभइ 

झन ्ठूलो समस्यामा फस्ने गरेका प्रिस्ि घटनाहरू पाइएका छन् । यसमा गम्भीर हुनहुोस ्। 

शविेषगरी कशिपय मशहलाहरुलाई शवशभन्न प्रलोभनमा पारेर उत्पशत्तको मलुकु, बाटोमा पने मलुकु िथा गन्िव्य मलुकुमा 

समेि र्रम िोषण हुने गरेकाले मशहलाहरुले वैदशेिक रोजगारीमा आउनपुवूच गम्भीर शवर्ार गनुचहोस ्। 



यहाांको हावापानी सु् खा र अत्याशधक गमी हुने हुदँा खुला ठाँउमा काम गनुचपने प्रकृशिका कामहरू जस्िै कृशषफामच/मजरा 

िथा शनमाचणिेत्रमा आउने कामदारले बेलैमा धेरै सोच्नुहोस् । यस प्रकारका काममा शवर्ौशलया एव मेनपावर कम्पनीहरूले 

गलि जानकारी शदइ पठाउने गरेको पाइएको छ । सम्झौिापत्र राम्ररी पढेर मात्र सशहछाप गनुचहोस् । सम्झौिापत्रमा जे भएपशन 

काम भने शवर्ौशलया वा मेनपावरले भने अनसुार हुन्छ भन्ने भ्रम बोकेर नआउनहुोस ्। 

सप्लाई कम्पनी भनेको भए आउने शथइन भन्ने श्रशमक बढी दशेखएकोले कस्िो कम्पनीमा जादछुै भन्नेमा प्रष्ट हुनहुोस ् । 

कागजािमा उल्लेख कम्पनीकाबारेमा वेभसाइट एवां अन्य श्रोिबाट बझु्नुहोस ् । Recruitment Company, 

Manpower Solution, Human Resource Company जस्िा नाम जोशडएका कम्पनी सप्लाई कम्पनी हुन सक्दछन ्

। सप्लाई पशन बहु िहसम्मको सप्लाई हुने भएकोले शवर्ार परु् याएर मात्र आउनहुोस ्। सप्लाई िथा कन्ट्राशक्टङ् कम्पनीमा 

आउने कामदारहरू कम्पनीको कन्ट्राक्ट सशकए वा भांग भए वा ग्राहक कम्पनीबाट सप्लाई िथा कन्ट्राशक्टङ् कम्पनीलाई 

समयमा भकु्तानी नभएको अवस्थामा कामदारले पाररश्रशमक समयमा नपाउने शस्थशि हुन्छ । पशछल्लो समयमा कन्ट्राशक्टङ् 

कम्पनीमा आएका कामदार र सप्लाइ कम्पनीमा आएका हभेी र्ालकले काम र पाररश्रशमक नपाएका समस्या प्रिस्ि 

आएका छन ्।  

तयारी चरणः 

माशथका सबै बुांदाहरू पशढसकेपशछ साउदी अरब आउने शनशिि गनुचभयो भने सांभव भएसम्म एकपल्ट सम्बशन्धि 

कम्पनीको शवषयमा वेवसाइट हरेेर वा शि कम्पनीमा काम गने नेपालीसांग सम्पकच  गरेर सबै कुरा बझु्नहुोस ्। उक्त कम्पनीमा 

काम गने कामदारको सम्पकच  नां. िपाइलाई पठाउने भशनएको मेनपावरबाट उपलब्ध हुन सक्छ । रोजगारदािाको फोन नां 

शलएर पशन कुरा गनच सशकन्छ । 

पासपोटच, शभषा, करारपत्र, श्रम स्वीकृशि, रकम वझुाएको भपाचई लगायिका कागजािहरु शठक दरुूस्ि भए नभएको यशकन 

गनुचहोस ्। सवारी र्ालक काममा आउनेले यािायाि कायाचलयबाट सवारी र्ालक अनमुशि पत्रको अशभलेख प्रमाण सशहि 

आउनहुोस ्। नक्कली लाइसेन्स शलएर नआउनहुोस ्। 

कागजाि शठक भएपशछ एक सेट छाँयाप्रशि घरमा छोडेर आउनुहोस ्। 

रोजगारदािाले शदने सशुवधाः िलब, आवास, खाना, ओभरटाइम, कायचघण्टा, कायचशदन सशहिको श्रम सांझौिा 

रोजगारदािाको सही भएको छ छैन शवर्ार परु् याउनहुोस ् । दोहोरो श्रम सांझौिा गरेर नआउनहुोस ् । जव िपाई २ वटा 

सांझौिा बोकेर आउनहुुन्छ समस्या त्यही बाट िरुू भयो भन्ने बुझ्नहुोस ्। 

एयरपोटचसम्म शलन आउने व्यशक्तको नाम र सम्पकच  नम्वर शलनहुोस ् । कशफल (Sponsor) वा मशुदर (Manager) को 

सम्पकच  नम्वर पशन शलइरा्नहुोस ्। नेपाली राजदिूावासको वेभसाइट िथा फेसबकुका सरू्नाहरु हनेुचहोस ्िथा टेशलफोन नां 

पशन शलनहुोस ्। 

अरेशवक भाषाको सामान्य िव्दावली बझु्ने र सोध्न सक्ने भएर आउन ु राम्रो हो । अशभमशुखकरण िाशलम शलएर आउन ु

अशनवायच छ । िालीम नशलइ प्रमाणपत्र मात्र शलएर नआउन ुहोस ्। 

साउदी अरबको कुन ठाँउमा जानपुने, जहाजवाट कहाँ पशुगने, कशि समय लाग्ने, यशकन गरेर सोही अनसुार खर्च र अन्य 

आवश्यक व्यवस्था गरेर आउनहुोस ्। 



नेपाल सरकारले घरेल ुकामदार (हाउसमेड, शनजी ड्राइभर, वगैर्े िथा भान्से आशद) लाई साउदी अरब आउन श्रम स्वीकृशि 

प्रदान गदनै । यस्िा कामदारको हकमा स्थानीय श्रम काननू समेि लागु हुदँनै । यसथच, कसैको लोभलालर् वा आश्वासनमा 

परेर गलि िरीका वा बाटोबाट यस्िा काममा नआउनहुोस ्। 

अन्य मलुकु भएर साउदी अरब नआउनहुोस ्।  

यात्राको चरणः 

आवश्यक कागजािः पासपोटच, शभषा, करारपत्र, आवश्यक खर्च, लगुाफाटा शलएर आउनहुोस ्। साउदीमा गैर काननूी हुने 

पदाथचहरूः मशदराजन्य पदाथच, नसाल ुपदाथच, गुटखा, मर्ाच िथा शर्शकत्सकको पे्रशस्क्रप्िन भन्दा बाशहरका औषधी आशद 

नल्याउनुहोस ्। 

शवमानस्थलको श्रम डेस्कमा सोधेको शवषयमा सही जानकारी शदनहुोस ्। श्रम डेस्कमा सोध्दा पैसा १० हजार शदएको भन्ने 

िर शवदिेमा पगेुपशछ बढी शदएको हो नभन्नहुोस ्। जे सत्य हो, त्यही सबै ठाँउमा भन्नहुोस ्। ठशगएको िांका भएमा शजल्ला 

प्रिासन कायाचलय वा वैदेशिक रोजगार शवभाग वा एयरपोटचको श्रम डेस्क वा प्रहरीमा उजरुी शदनहुोस ्। 

स्वदेिकै शवमानस्थलबाट आउनहुोस ्। स्वीकृशि वेगर शवदिेी मागच वा शवमानस्थल प्रयोग गरेर आउद ैहुनहुुन्छ भने िपाइ 

दःुखको भमुरीमा पद ैहुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट हुनुहोस ्। 

यात्राको र्रणमा शवमानस्थल र प्रवेषाज्ञाका प्रकृयाको वारेमा पवूच जानकारी शलनहुोस ् र सभ्य िररकाले सोही अनसुार 

आर्रण र व्यवहार गनुचहोस ्। 

साउदी अरबको शवमानस्थलको अध्यागमन शक्लयर भएपशछ आफूलाई शलन आउने माशनस सही हो होइन (नाम वा फोन 

नां. बाट) यशकन गनुचहोस ्। पासपोटच जसलाई पायो उसैलाई नशदनहुोस ्। अकै रोजगारदािाले लैजान सक्ने भएकोले र्नाखो 

हुनहुोस ्। 

साउदी अरब आउने सोर्मा रहनभुएका नागररकहरू एवां सरोकारवाला सबैले माशथ उल्लेख जानकारीमलूक शवषय 

वस्िुलाई पटक पटक पढी मनन गनुचहोस ्। वैदशेिक रोजगारी सोर्े सनेु जस्िो सशजलो छैन । 

माशथका जानकारीमलूक शवषयहरू पढ्नुहुने सर्ेि नागररकले वैदशेिक रोजगारीमा साउदी अरब आउने सोर् बनाएका 

नेपालीहरूवीर् पयुाचइ सर्ेिना वशृद्धमा मद्यि गररशदनहुोस ्। 

देि शभतै्र रोजगारी वा स्वरोजगारीका अवसर खोजौं । शवदेिको धेरै कमाइको लोभमा दुख 

पाउनु भन्दा स्वदेि मै घर पररवार, छरशछमेक र समाजसंगै रमाउदै उपयुक्त रोजगारीमा आफूलाई 

समाशहत गनुवहोस ्। राज्यको सहयोग र प्रोत्साहनमा देि शवकासमा योगदान गनुवहोस ्। 

नेपाली राजदिूावास, 

ररयाद, साउदी अरब 
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