साउदी अरबलाई वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य बनाउने सोचाइमा रहनुभएका
नेपालीहरूमा नेपाली राजदूतावास, ररयाद, साउदी अरबको अनरु ोध ।
वैदशे िक रोजगारीका लाशग साउदी अरबमा आएका कशिपय नेपाली कामदारहरुलाई यहाांको हावापानी, िापक्रम,
भगू ोल, भीसा िथा रोजगार (कफला) पद्दशि, कम्पनी िथा कामको प्रकृ शि, सेवा सशु वधा र सेवा िल्ु क, कामदार छनौट
र भीसा प्रकृ यामा हुने रोजगारदािाको खर्च लगायिका शवषयमा जानकारी नहुदा शवशभन्न समस्याहरु झेल्नपु रे का धेरै
घटनाहरु छन् । शविेष गरी कामदार साउदी अरब आउनासाथ काम र अन्य कुराहरुमा समायोजन हुन नसक्दा
अशवलम्व घर फकच न र्ाहने, काम छाडेर सडकमा शवशिप्त अवस्थामा शहड्ने, ज्यानै समेि जोशखममा परे का घटनाहरु
हुने गरे का छन् ।
यस्िा शवकराल समस्यालाई न्यशू नकरण गनच मद्दि पगु ोस् भन्ने उद्देश्यले राजदिू ावासले यो जानकारीमल
ू क सर्ू ना
सावचजशनक गरे को छ ।

साउदी अरबः एक सशं िप्त पररचय
साउदी अशधराज्य अरब प्रायशदपको सबैभन्दा ठूलो देि हो । यसको सीमा ८ मल
ु क
ु सांग जोशडएको छ । उत्तर-पशिममा
जोडचन, इशजप्ट पछच न भने उत्तरमा ईराक, कुवेि, पवू मच ा बहराइन, किार, र सांयक्त
ु अरव इशमरे ट्स पदचछन । त्यसैगरी
दशिण पवू मच ा ओमन, दशिणमा यमन लगायिका देि रहेका छन । के हीिेत्रसँग दशिण पवू मच ा पशसचयन खाडी अरवको
खाडीले छोएको छ भने उत्तर-पवू च र पशिममा (लाल सागर/Red Sea) रहेको छ । यो अशधराज्यको अनमु ाशनि
जनसङ्््या कररब ३ करोड ५० लाख र यसको िेत्रफल २१,५०,००० वगच शकलोमीटर रहेको छ । यस मल
ु क
ु मा १३
प्रान्ि (Province) छन ।
यो मरूभशमको देि हो । पेट्रोशलयम पदाथच र ईस्लाम धमाचवलम्वीहरूको धाशमचक पयचटन यो देिका म्ु य आशथचक स्रोि
हुन् । यहाँको हावापानी स्ु खा छ । पानी नपने र अत्यशधक गमी हुने हुन्छ । वषाचिको समयमा बाशहरको िापक्रम ५०
शडग्रीभन्दा माशथ पग्ु छ ।
साउदी अरव एक इस्लामीक राष्ट्ट्र हो । शवश्वका इस्लाम धमाचबलम्वीहरूको ठूला धाशमचकस्थल मक्का र मशदना साउदी
अरबमा रहेको हुदां ा यो अशधराज्यलाई “दईु पशवत्र मशस्जदको भशू म” पशन भशनन्छ । यहाँका राजालाई यी दईु धाशमचक
स्थलको सांरिक (Custodian of Two Holy Mosques) माशनन्छ । सांसार भररबाट वषेनी लाखौं ईस्लाम
धमाचवलम्बी मक्का मशदनामा हज (शहजरी पात्रोको १२ औ ां मशहनामा) र उमराह (वषैभरी) गनचको लाशग आउदछन ।
यहाांको न्याय प्रणाली पणू िच ः ईस्लाशमक काननू (सररया कानून) मा आधाररि छ ।
यस मल
ु क
ु मा अनेकौ ठूला, मझौला र साना उद्योग, व्यवसाय, आयोजना सञ्र्ालन भएकोले कामदारहरूले
मल
ु क
ु शभत्र जनु सक
ु ै ठाँउमा पशन काम गनच जानपु ने हुन्छ ।

कफला पद्बशतः यो खण्ड राम्रोसगं पढ्नुहोस् ।
यो मल
ु क
ु को शभषा कफला पद्धशि (Sponsorship System) मा आधाररि छ । कफला पद्धशि भनेको स्पोन्सरको
अनमु शि वेगर देिशभत्र प्रवेि गनच वा स्वदेि फकच न वा काम गनच वा व्यावसाय गनच वा अन्य कुनै शक्रयाकलाप गनच

अनमु शि नहुने पद्धशि हो । कशफल (Sponsor) भनेका माशलक (Owner) हुन् । कशफलले शभषा उपलव्ध नगरे सम्म
कुनै पशन मल
ु क
ु बाट कुनै पशन व्यशक्त काम गने शहसावमा साउदी अरब प्रवेि गनच र स्वदेि फकच न सक्दैन । कशफलको
अनमु शि वेगर िो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) सशकदैन ।
कफला पद्धशि शसद्बान्ििः कामदारको सरां िण र सरु िा गने पद्धशि हो । कफला पद्धशिको कायाचन्वयनमा भने थप्रु ै
प्रकारका समस्या देशखने गरे का छन् । कफला पद्बशिको उद्बेश्य राम्रो भएिा पशन यो पद्बशिको दरू
ु पयोग हुनेगरे का कारण
कशिपय अवस्थामा कामदारले श्रम िोषण िथा अन्य कठीनाइहरू झेल्नपु ने अवस्था आउन सक्छ । कशफलमा शनशहि
अशधकारः शभषा उपलब्ध गराउने, शवशधवि अकामा जारी िथा नशवकरण गने, वशहगचमन/पुनः प्रवेि शभषा (Exit/Reentry-ख्रजु शनहाइ/ख्रजु अहुदा) शदलाउने, कफला स्थानान्िरण (Sponsorship Transfer) गनच स्वीकृ शि शदने/शलने,
रोजगारदािा पररविचन गनच वा कम्पनी छोडन अनमु शि शदने वा कामदारलाई स्वदेि फकच न/फकाचउन एशक्जट/ररइन्ट्र शभषा
जारी गने आशद रहेका छन् ।
कशफलमा शनशहि अन्य अशधकारहरूमा कामदारलाई भगौडा (हरूप/Runaway) जनाउने र शवशभन्न मद्ध
ु ा लगाएर
आफ्नो देि फकच न पशन नशमल्ने गरी यात्रा बन्देज (सफर मम्न/ु Travel ban) लगाउन सक्ने आशद रहेका छन् । यस
प्रकारका घटनाहरूमा मशहनौंसम्म अदालिमा मद्ध
ु ा र्ल्ने र अदालिबाट शनरुपण भइ वा कशफलसगां समझदारी बनाएर
शिने बझु ाउने रकम नबझु ाएसम्म जनु सक
ु ै बेला पक्राउ पने र जेल जानपु ने हुनसक्दछ । कशफलको मृत्यु भएमा वा
स्पोन्सर कम्पनी काननू ी समस्यामा परे मा कामदार पशन समस्यामा पने हुन्छ । उसको अको काननू ी हक हस्िान्िरण भएर
कफला नभएसम्म सबै सेवाहरू र काम ठप्प हुन सक्दछन । यसबाट वषौसम्म पशन कुनै नेपाली साउदी अरबमा नै बस्न
वाध्य हुनपु ने अवस्था हुन्छ । यस शकशसमका जटील समस्याबाट धेरै नेपालीहरू पीशडि रहेको पाइएको छ ।
के ही शनशिि अवस्थाहरू जस्िैः कशफलले ३ मशहना सम्म सेवा सशु वधा वा अकामा नशदएमा वा नवीकरण नगरे मा वा
कम्पनी रे डमा अवस्था भएमा श्रम कायाचलयको स्वीकृ शिमा कफला स्थानान्िरण (Sponsorship Transfer) गनच
सशकन्छ । िर प्रायः नेपाली कामदारले यो कुरा नबझ्ु ने, भाषाको कशठनाइ हुने र श्रम अदालि जान डराउने कारण यो
प्रावधानको अवलम्बन गरी आफ्नो समस्याको शनकास खोजेको पाइदैन । यस्िा समस्याका कारण कामदारले कम्पनी
छोड्ने वा छोडाउने हुन्छ जसबाट कामदार अलेखवद्ब भइ अझ ठूलो समस्यामा पने हुन्छ । यसरी कामदारहरू
समस्यामा परे को मौका हेरी साउदी अरब मै रहेका कशिपय नेपालीहरूले कामदारलाई बढी िलव सशु वधाको लोभ
देखाइ गैरकाननू ीरुपमा काममा लगाउने र पाररश्रशमक नशदने गरे को घटनाहरू प्रिस्ि पाइएका छन् ।
साउदी अरबमा कशफलले मात्र अकामा अद्यावशधक गरे र वैधबाटोबाट कामदारलाई एशक्जट शभषा शदलाउन सक्ने कुरा
माशथ उल्लेख गररसशकएको छ । कशफलले एशक्जट/ररइशन्ट्र शभषा शदएर नपठाएमा कामदार स्वदेि फकच ने अवस्था हुदनै
। अलेखवद्ध कामदारलाई कुनै मद्ध
ु ा माशमला नभए र स्पोन्सरले हरूब लगाएको भए शडपोटेिन सेन्टर/सफरजेल बाट
एशक्जट शभषा जारी गरी स्वदेि फकच न सशकन्छ । िर कशिपय मद्ध
ु ा भएका वा र्ोरी गरे र पशन माशनस गैरकाननू ी
बाटोबाट स्वदेि फके को पशन पाइन्छ । िर यो अत्यन्ि जोशखमपणू च हो ।
कम दःु खमा नै नेपालमै पररवारका साथमा बसेर क्रमिः बढी आय आजचन गनच सशकन्छ । आफ्नै समाजमा रहेर देि र
समाजकै शवकासमा योगदान गनच सशकन्छ ।

साउदी अरबमा आउने गरी योजना बनाउदै गरे को मशहला शददीबशहनीहरु हुनहु ुन्छ भने थाहा पाइरा्नसु - मशहलाहरुका
समस्या धेरै आएकाले हाल मशहला कामदारहरु ल्याउन बन्द गररएको छ । अस्पिालहरू स्वयल
ां े आफ्नै भीसामा नसच
िथा सफाइ कामदारमा मशहला ल्याउन र्ाहेमा राजदिू ावासले सम्पणू च सेवा सशु वधाका बारे मा शनरीिण र अस्पिालसांग
बैठक गरे पशछ मात्र उपयक्त
ु ाको आधारमा प्रकृ या अगाशड बढ्दछ । घरे लु कामदारमा साउदी आउन पणू च बन्देज छ ।
पररवारका सदस्यहरू मात्र राजदिू ावासको शसफाररिमा शभशजट शभसामा साउदी अरब आउन पाउने प्रावधान छ ।
साउदी अरबमा काम गनच आउने सोर्मा रहेका नेपालीहरूले शनम्न वदांु ाहरूमा पणू रुच पमा ध्यान शदएर मात्र आउने शनणचय
गनचहु ुन अनरु ोध छः
माशथ उल्लेख कफला पद्बशिका बारे मा प्रष्ट भएर मात्र पवू च ियारी र्रणमा प्रवेि गनचहु ोस्

पूवव तयारी चरण
कुन कामका लाशग साउदी अरबमा जान लागेको हो, शनशिि गनचहु ोस् । सो कामको लाशग नेपाल सरकारले िोके को
पाररश्रशमक कशि छ थाहा पाउनहु ोस् । पाररश्रशमकका शवषयमा स्पष्ट हुनहु ोस् । नेपाल सरकारले िोके को पाररश्रशमक भन्दा
कम हुनेगरी कुनैपशन सम्झौिा नगनचहु ोस् । २०७५ देशख नेपाल सरकारले साउदी अरवमा आउने नेपाली कामदारका शवशभन्न
पदहरूकालाशग पदअनसु ारको पाररश्रशमकको व्यवस्था गरे को छ । ओभरटाइम वा अन्य सशु वधा बढी हुन्छ भन्ने गलि
आश्वासन र भनाइमा शवश्वास नगनचहु ोस् । ओभरटाइम वा अन्य सशु वधा सम्बशन्ध यथाथचिा कम्पनीमा काम गने परु ाना
कामदार साथीभाइबाट समेि बुझ्न सशकन्छ । सांझौिापत्रमा उल्लेख भएभन्दा बढी कमाइ हुन्छ भन्ने अनावश्यक आश्वासन
र मौशखक भनाइको भ्रममा नआउनहु ोस् । अदि कामदारका लाशग नेपाल सरकारले साउदी ररयाल १ हजार माशसक िलव
(हफ्िामा ६ शदन र दैशनक ८ घण्टा) र खाना वापि ३०० िोके को छ । अन्य पदहरुका पाररश्रशमकका बारे मा यशकन हुनहु ोस्
। यस राजदिू ावासको वेभसाइटः sa.nepalembassy.gov.np बाट माशसक िलवका सम्बन्धमा जानकारी शलन सशकने
छ।
त्यो कामका लाशग आवश्यक सीप छ छै न शवर्ार गनचहु ोस् । सीप नभए शसक्नुहोस् ।
सीप शसके को भशन प्रमाणपत्र मात्र नशलनहु ोस,् वास्िशवक रूपमा िाशलम शलएर नै सीप शसक्नहु ोस,् प्रमाणपत्र शलनहु ोस् ।
प्राशवशधक शििा िथा व्यावसाशयक िालीम पररषद (CTEVT) बाट सीप परीिण प्रमाणपत्र समेि शलनहु ोस् ।
सीप परीिण नभएको सीप प्रमाणपत्रको मान्यिा हुदैन । त्यस्िो प्रमाणपत्रले िोशकएको सशु वधा पशन नपाइने भएकाले
यशकन गनचहु ोस् ।
सीप भएर प्रमाणपत्र नभएपशन समस्या हुनसक्छ । कुनै कुनै पेिा सीपयक्त
ु हुने र त्यसको सीप परीिण प्रमाणपत्र वेगर
अकामा पशन नवन्ने हुनसक्दछ ।
साउदी अरब आउन लाग्ने खर्च र साउदीमा काम गदाच हुने आय िथा दःु खको िल
ु ना गनचहु ोस् । फाइदा हुने देशखए मात्र
साउदी अरबमा काम गनच आउनुहोस् ।

फाइदा नहुने भए शवर्ौशलया र मेनपावरलाई खर्च गने पैसाले नेपालमै आफ्नो र्ाख र सीप अनुसारको के ही पेिा, व्यवसाय
गनचहु ोस् । नेपालमा नै नेपालकै लाशग पररवारकासाथ बसेर आनन्दसांग काम गनच सशकन्छ ।यो सकरात्मक पिलाई पटक
पटक मनन गनचहु ोस् ।
नेपाल मै बसेर के ही गछुच भन्ने शनणचय गनचभु यो भने यो नै उत्तम शनणचय हुनेछ ।
अब मानौं आउने नै शनणचय गनचभु यो । यस अवस्थामा शवश्वाशसलो र भरपदो मेनपावर कम्पनीबाट वशकच ङ् शभषामा मात्र
साउदी आउनुहोस् । मेनपावर कम्पनी कस्िो प्रकारको हो शवशभन्न स्रोिबाट यशकन गनचहु ोस् । शवर्ौशलयाहरूको शवश्वास
नगनचहु ोस् । कुनै रकम कसैलाई शदनपु रे मा भरपाई वा िमसक
ु गरे र मात्र शदनुहोस् ।
वशकच ङ् शभषा बाहेक अन्य शभषा (शभशजट शभषा, हज/उमरा शभषा, शि वकच /आजाद शभषा) बाट काम गने भशन नआउनहु ोस्
। शभशजट भीसामा पठाएर थप्रु ै नेपालीहरूलाई अलपत्र बनाएका घटनाहरू प्रिस्ि रहेका छन् । सजग हुनुहोस् । शविेष गरी
मशहला कामदारलाई कुवेि, यएू इ र भारिको बाटो हुदै शभशजट भीसामा साउदी अरब ल्याउने गरे को पाइएको छ । यसरी
आउने मशहलाहरु वषौसम्म शवना पाररश्रशमक रोजगारदािाको र्रम िोषणमा पने गरे का प्रिस्ि घटनाहरु छन् । िसथच
अनावश्यक प्रलोभनमा नपनचहु ुन वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोर्का मशहलाहरुलाई शविेष अनरु ोध छ । गैरकाननू ी रूपमा
सशक्रय एजेन्टहरु वैदशे िक रोजगारीका नाममा मशहलाको वेर्शवखनमा लाशगपरे का हुनसक्छन् ।
आफ्नै शर्नजानका माशनस एजेन्ट भएर िपाइलाई गलि सूर्ना शदएर ठगी गनच सक्छन । पशहला साउदीमा काम गनच
आइसके का वा कम्पनीमा काम गरररहेका साथीभाइसगां कुरा बझु ेर मात्र आउनहु ोस् । अथवा कम्पनीको नाम काम ठाम
कस्िो छ स्पष्ट बझु ेर मात्र आउनुहोस् ।
सझां ौिा एउटा र शदमागमा अको कुरा बोके र नआउनहु ोस् । कुनै समस्या आइपरे मा सम्झौिामा उल्लेख शवषय उपरका
समस्याको मात्र कानूनी समाधानको बाटो खोशजन्छ ।
साउदी अरबमा कामदारको रूपमा आउन सेवा िल्ु कको रूपमा न्यनु िम लागि (शभषा िथा शटकट र सेवा िल्ु क
रोजगारदािाले शदने भएकोले) मात्र लाग्छ । बढी रकम कसैलाई नबझु ाउनहु ोस् ।
दि बीसहजार भन्दा वढी पैसा शदनभु एको छ भने िपाइ नेपालमा नै ठगीमा पदै हुनहु ुन्छ भन्ने स्पष्ट हुनहु ोस् ।
नेपालमा नै नेपाली मेनपावर र एजेण्टले ठगेमा शवदेिमा शवदेिीले िपाईलाई ठग्दैन भन्नै सशकदैन । जसलाई जशि रकम
बझु ाउनुहुन्छ त्यसको भपाचइ शलनहु ोस् । भरपाई वेगर रकम वझु ाउनु गलि हो । गलिको पररणाम गलि नै हुन्छ ।
साउदी अरबमा कामदारको रूपमा आउदा वढी िाररररक र मानशसक पररश्रम गनचपु ने हुन्छ । िपाईको स्वास््य कमजोर छ
वा कुनै शवरामी हुनहु न्ु छ वा औषधी सेवन गरररहनु भएको छ भने नआउनहु ोस् ।
घरे लु िथा सामाशजक शहसां ाबाट मशु क्त, लागु औषध सेवनको समस्या भएका िथा अवसाद् (Depression) आशद समस्या
भइ नेपालका सधु ार गृहमा राशख सधु ार ल्याउनु पने अवस्थाका व्यशक्तलाई साउदी अरबमा पठायो भने सधु ार हुन्छ भन्ने
भ्रममा पररवारका सदस्यले साउदी अरव नपठाउनहु ोस् आफू नआउनहु ोस् । त्यस्िा कामदार यहाां आएर सधु ार हुने नभइ
झन् ठूलो समस्यामा फस्ने गरे का प्रिस्ि घटनाहरू पाइएका छन् । यसमा गम्भीर हुनहु ोस् ।
शविेषगरी कशिपय मशहलाहरुलाई शवशभन्न प्रलोभनमा पारे र उत्पशत्तको मल
ु क
ु , बाटोमा पने मल
ु क
ु िथा गन्िव्य मल
ु क
ु मा
समेि र्रम िोषण हुने गरे काले मशहलाहरुले वैदशे िक रोजगारीमा आउनपु वू च गम्भीर शवर्ार गनचहु ोस् ।

यहाक
ां ो हावापानी स्ु खा र अत्याशधक गमी हुने हुदँ ा खुला ठाँउमा काम गनचपु ने प्रकृ शिका कामहरू जस्िै कृ शषफामच/मजरा
िथा शनमाचणिेत्रमा आउने कामदारले बेलैमा धेरै सोच्नुहोस् । यस प्रकारका काममा शवर्ौशलया एव मेनपावर कम्पनीहरूले
गलि जानकारी शदइ पठाउने गरे को पाइएको छ । सम्झौिापत्र राम्ररी पढेर मात्र सशहछाप गनचहु ोस् । सम्झौिापत्रमा जे भएपशन
काम भने शवर्ौशलया वा मेनपावरले भने अनसु ार हुन्छ भन्ने भ्रम बोके र नआउनहु ोस् ।
सप्लाई कम्पनी भनेको भए आउने शथइन भन्ने श्रशमक बढी देशखएकोले कस्िो कम्पनीमा जादैछु भन्नेमा प्रष्ट हुनहु ोस् ।
कागजािमा उल्लेख कम्पनीकाबारे मा वेभसाइट एवां अन्य श्रोिबाट बझ्ु नुहोस् । Recruitment Company,
Manpower Solution, Human Resource Company जस्िा नाम जोशडएका कम्पनी सप्लाई कम्पनी हुन सक्दछन्
। सप्लाई पशन बहु िहसम्मको सप्लाई हुने भएकोले शवर्ार पर्ु याएर मात्र आउनहु ोस् । सप्लाई िथा कन्ट्राशक्टङ् कम्पनीमा
आउने कामदारहरू कम्पनीको कन्ट्राक्ट सशकए वा भगां भए वा ग्राहक कम्पनीबाट सप्लाई िथा कन्ट्राशक्टङ् कम्पनीलाई
समयमा भक्त
ु ानी नभएको अवस्थामा कामदारले पाररश्रशमक समयमा नपाउने शस्थशि हुन्छ । पशछल्लो समयमा कन्ट्राशक्टङ्
कम्पनीमा आएका कामदार र सप्लाइ कम्पनीमा आएका हेभी र्ालकले काम र पाररश्रशमक नपाएका समस्या प्रिस्ि
आएका छन् ।

तयारी चरणः
माशथका सबै बांदु ाहरू पशढसके पशछ साउदी अरब आउने शनशिि गनचभु यो भने सांभव भएसम्म एकपल्ट सम्बशन्धि
कम्पनीको शवषयमा वेवसाइट हेरेर वा शि कम्पनीमा काम गने नेपालीसांग सम्पकच गरे र सबै कुरा बझ्ु नहु ोस् । 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 स्वीकृ शि, रकम वझु ाएको भपाचई लगायिका कागजािहरु शठक दरू
ु स्ि भए नभएको यशकन
गनचहु ोस् । सवारी र्ालक काममा आउनेले यािायाि कायाचलयबाट सवारी र्ालक अनमु शि पत्रको अशभलेख प्रमाण सशहि
आउनहु ोस् । नक्कली लाइसेन्स शलएर नआउनहु ोस् ।
कागजाि शठक भएपशछ एक सेट छाँयाप्रशि घरमा छोडेर आउनुहोस् ।
रोजगारदािाले शदने सशु वधाः िलब, आवास, खाना, ओभरटाइम, कायचघण्टा, कायचशदन सशहिको श्रम सांझौिा
रोजगारदािाको सही भएको छ छै न शवर्ार पर्ु याउनहु ोस् । दोहोरो श्रम सझां ौिा गरे र नआउनहु ोस् । जव िपाई २ वटा
सांझौिा बोके र आउनहु ुन्छ समस्या त्यही बाट िरू
ु भयो भन्ने बुझ्नहु ोस् ।
एयरपोटचसम्म शलन आउने व्यशक्तको नाम र सम्पकच नम्वर शलनहु ोस् । कशफल (Sponsor) वा मशु दर (Manager) को
सम्पकच नम्वर पशन शलइरा्नहु ोस् । नेपाली राजदिू ावासको वेभसाइट िथा फे सबक
ु का सर्ू नाहरु हेनचहु ोस् िथा टेशलफोन नां
पशन शलनहु ोस् ।
अरे शवक भाषाको सामान्य िव्दावली बझ्ु ने र सोध्न सक्ने भएर आउनु राम्रो हो । अशभमशु खकरण िाशलम शलएर आउनु
अशनवायच छ । िालीम नशलइ प्रमाणपत्र मात्र शलएर नआउनु होस् ।
साउदी अरबको कुन ठाँउमा जानपु ने, जहाजवाट कहाँ पशु गने, कशि समय लाग्ने, यशकन गरे र सोही अनसु ार खर्च र अन्य
आवश्यक व्यवस्था गरे र आउनहु ोस् ।

नेपाल सरकारले घरे लु कामदार (हाउसमेड, शनजी ड्राइभर, वगैर्े िथा भान्से आशद) लाई साउदी अरब आउन श्रम स्वीकृ शि
प्रदान गदैन । यस्िा कामदारको हकमा स्थानीय श्रम काननू समेि लागु हुदँ नै । यसथच, कसैको लोभलालर् वा आश्वासनमा
परे र गलि िरीका वा बाटोबाट यस्िा काममा नआउनहु ोस् ।
अन्य मल
ु क
ु भएर साउदी अरब नआउनहु ोस् ।

यात्राको चरणः
आवश्यक कागजािः पासपोटच, शभषा, करारपत्र, आवश्यक खर्च, लगु ाफाटा शलएर आउनहु ोस् । साउदीमा गैर काननू ी हुने
पदाथचहरूः मशदराजन्य पदाथच, नसालु पदाथच, गटु खा, मर्ाच िथा शर्शकत्सकको प्रेशस्क्रप्िन भन्दा बाशहरका औषधी आशद
नल्याउनुहोस् ।
शवमानस्थलको श्रम डेस्कमा सोधेको शवषयमा सही जानकारी शदनहु ोस् । श्रम डेस्कमा सोध्दा पैसा १० हजार शदएको भन्ने
िर शवदेिमा पगु ेपशछ बढी शदएको हो नभन्नहु ोस् । जे सत्य हो, त्यही सबै ठाँउमा भन्नहु ोस् । ठशगएको िांका भएमा शजल्ला
प्रिासन कायाचलय वा वैदेशिक रोजगार शवभाग वा एयरपोटचको श्रम डेस्क वा प्रहरीमा उजरु ी शदनहु ोस् ।
स्वदेिकै शवमानस्थलबाट आउनहु ोस् । स्वीकृ शि वेगर शवदेिी मागच वा शवमानस्थल प्रयोग गरे र आउदै हुनहु ुन्छ भने िपाइ
दःु खको भमु रीमा पदै हुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट हुनुहोस् ।
यात्राको र्रणमा शवमानस्थल र प्रवेषाज्ञाका प्रकृ याको वारे मा पवू च जानकारी शलनहु ोस् र सभ्य िररकाले सोही अनसु ार
आर्रण र व्यवहार गनहचु ोस् ।
साउदी अरबको शवमानस्थलको अध्यागमन शक्लयर भएपशछ आफूलाई शलन आउने माशनस सही हो होइन (नाम वा फोन
नां. बाट) यशकन गनचहु ोस् । पासपोटच जसलाई पायो उसैलाई नशदनहु ोस् । अकै रोजगारदािाले लैजान सक्ने भएकोले र्नाखो
हुनहु ोस् ।
साउदी अरब आउने सोर्मा रहनभु एका नागररकहरू एवां सरोकारवाला सबैले माशथ उल्लेख जानकारीमल
ू क शवषय
वस्िुलाई पटक पटक पढी मनन गनचहु ोस् । वैदशे िक रोजगारी सोर्े सनु े जस्िो सशजलो छै न ।
माशथका जानकारीमल
ू क शवषयहरू पढ्नुहुने सर्ेि नागररकले वैदशे िक रोजगारीमा साउदी अरब आउने सोर् बनाएका
नेपालीहरूवीर् पयु ाचइ सर्ेिना वृशद्धमा मद्यि गररशदनहु ोस् ।

देि शभत्रै रोजगारी वा स्वरोजगारीका अवसर खोजौं । शवदेिको धेरै कमाइको लोभमा दुख
पाउनु भन्दा स्वदेि मै घर पररवार, छरशछमेक र समाजसंगै रमाउदै उपयुक्त रोजगारीमा आफूलाई
समाशहत गनवहु ोस् । राज्यको सहयोग र प्रोत्साहनमा देि शवकासमा योगदान गनवहु ोस् ।
नेपाली राजदिू ावास,
ररयाद, साउदी अरब
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