
नेपालमा १० बर्ष भन्दा लामो उपस्थिती   
सन ् १९५१ मा स्थापना भएको ‘अन्तर्ााष्ट्रिय आप्रवासन सगंठन -cfOcf]Pd_ 
आप्रवासनको क्षेत्रमा अग्रणी भूममका ननर्ााह गने अन्तर्सर्कार्ी संगठन हो र् 
यसले सर्कार्ी, अन्तर्सर्कार्ी, तथा गैर्सर्कार्ी साझेदार्हरुसंग ननकट र्हह 
काया संचालन गदाछ ।  एकसय उनन्सत्तर्ी (१६९) सदस्य र्ारि, थप ८ र्ारि 
पयावेक्षक भुममकामा, र् १०० भन्दा र्हि मुलुकमा ३९३ कायालय भएको cfOcf]

Pd सर्कैो हहतका लागग मानवीय र् व्यवष्ट्स्थत आप्रवासनको प्रवर्द्ान प्रनत 
समर्पात छ । 
 
cfOcf]Pdले नेपालमा सन ् २००७ देखि भुटानी शर्णाथीहरुको ८ बर्मभन्न 
मुलुकमा भएको पनूवाास प्रकृयाको सहष्ट्िकर्णर्ाट आफ्नो काया शुरु गरे्को हो 
। त्यस यता cfOcf]Pdले आफ्नो कायाक्रम क्षेत्र तथा लक्षक्षत वगा दवु ै
उल्लेिनीय रुपमा र्वस्तार् गरे्को छ र् र्वर्वध कायाक्रमका माध्यमर्ाट 
आप्रवासन व्यर्स्थापनालाई अझ र्हि प्रभावकार्ी र्नाउने नेपाल सर्कार्को 
प्रयासमा योगदान गदै आएको छ ।  
  
नेपालमा मानव र्सााँइसर्ाईको लामो ईनतहास छ र् ननकटका र्र्ाहरुमा 
र्ाँसाईसर्ाईका िााँचाहरुमा िहटलता थर्पएकोछ । र्ढ्दो संख्यामा नेपालीहरु, 
र्वशेर्त: यवुाहरु, मुलुक र्ाहहर् र्ाम्रा अवसर्हरुको िोष्ट्िमा हुन्छन । समग्र 
नेपाली घर्परर्वार् मध्ये आधा भन्दा र्हिको कष्ट्ततमा एकिना हाल 
आप्रवासीका रुपमा र्वदेशमा र्हेका वा वदेैमशक र्ोिगार्र्ाट फर्का एर् नेपालमा 
र्सेका छन ् । आप्रवासनले र्ाष्ट्रिय र्वकासमा योगदान परु् याउनकुासाथ,ै 
आगथाक तथा वातावर्णीय िोखिम र् आघातर्ाट पनुस्थाापनमा महत्वपणूा 
योगदान परु् याउाँछ । त्यसैगरर्, आप्रवासन संग िोएरएर् िोखिम र् असुर्क्षा 
पनन आाँउछन ् । धेरै् आप्रवासीहरुले दवु्यावहार्, िर्र्िस्ती गर्ाईने श्रम, 
शोर्ण, स्वास््य सतर्ष्ट्न्ध िोखिमहरु, र् ज्यान ै िान सक्ने अवस्थाहरुको 
सामना गछान ्। 
  
नेपाल संसार्म ैसर्भैन्दा र्हि प्राकृनतक प्रकोप िोखिमयकु्त मुलुकहरु मध्ये 
एक हो । यहााँ थपु्र,ै पनुर्ावतृ भइर्हने प्राकृनतक प्रकोपहरु घटेका हुन्छन ्
िसले हिार्ौं ष्ट्िवन र् घर्वार् नरट गरे्का हुन्छन ् । अझ, िलवाय ु
परर्वतानको कार्णले ष्ट्िर्वकोपािान, vfB सुर्क्षा र् पानीको उपलब्धतामा पने 
नकार्ात्मक असर्हरुले गदाा ljBdfg असुर्क्षाहरुलाई झन ्प्रनतकूल र्नाउने र् 

आाँउदा दशकहरुमा आप्रवासनको दर्लाई थप र्हृि गने सतभावना छ । 
आप्रवासनका र्ढ्दो चनुौनतहरुलाई सतवोधन गना र् यसमा ननहहत र्वकासका 
संभाव्यतालाई अझ र्िाउनका lglDt, आप्रवासनमा र्ढ्दो व्यर्स्थापकीय  
चनुौनतहरुको सामना गना सहयोग परु् याउन, आप्रवासन सतर्ष्ट्न्ध 
समस्याहरुर्ारे्को र्झुाई अमभवरृ्र्द् गना, आप्रवासनका माध्यमर्ाट सामाष्ट्िक 
र् आगथाक र्वकास प्रोत्साहन गना, र् आप्रवासीको भलाई र् मानव अगधकार् 
सुननष्ट्चचत गना -cfOcf]Pd_ आफ्ना साझेदार्हरुसंग कायार्त छ । 
  
cfOcf]Pd संयकु्त र्ारि संघीय टोली नेपाल (United Nations Country Team - 
UNCT)को एक सदस्य हो र् र्ारि सघंको र्वकास सहयोग संर्चना (UNDAF) 
अन्तगात काम गदाछ । UNDAF का र्णनननतक क्षेत्रहरु हदगो र्वकास लक्ष्यहरु 
(Sustainable Development Goals - SDGs) र् नेपालको चौधौं र्ाष्ट्रिय र्वकास 
योिनामा आधारर्त छन ्।  
 
आप्रवासन र ववश्वव्यापी पहलकदमी   
सन ्२०१६ मा ‘हदगो र्वकासका लागग सन ्२०३० एिेन्रा’ (2030 Agenda for 
Sustainable Development) का ‘हदगो र्वकास लक्ष्यहरु’ (SDGs) लागू भए । 
पहहलो पटक आप्रवासनलाई र्वकासको एक महत्वपणूा करीको मान्यता हदईयो 
। मानव र्साईसर्ाईलाई केवल र्वकासको परृठभूमम वा र्वकास नहुनकुो 
परर्णामको रुपमा मात्र हेना छोएरएको छ ।  
   
हालका हदनमा अनमुाननत २५.८ कर्ोर व्यष्ट्क्तहरु अन्तर्ााष्ट्रिय आप्रवासीका 
रुपमा र्हेकाछन ् । र्वचव िनसंख्याको यो उल्लेिनीय हहस्सामागथ उगचत 
ध्यान हदइनपुछा र् र्वचवव्यापी र्वकास प्रयासहरुमा समार्वरट गरर्नपुछा । 
आप्रवासी लगायत कोहह पनन पछाएर नपरुन ्भन्ने सनुनष्ट्चचत गना cfOcf]Pd 
सर्कार्हरु, साझेदार्हरु, र् आप्रवामसहरुसंग  ममलेर् काम गना कहटर्र्द् छ ।  
  
cfOcf]Pd 'आप्रवासनका लागग र्वचवव्यापी सष्ट्न्ध - ष्ट्िमसएम’ (Global Com-
pact for Migration - GCM)को तयार्ी र् वाताा प्रकृयामा टेवा परु् याउन सर्कार् 
र् साझेदार्हरुसंग ननकट र्हह कायार्त छ । ष्ट्िमसएम सेप्टेतर्र् २०१८ मा हुने 
र्ारि संघीय महासभामा प्रस्ततु हुनेछ र् अन्तर्ााष्ट्रिय आप्रवासनका समग्र 
पक्षहरु समेट्ने पहहलो अन्तर्सर्कार्ी समझदार्ी हुनेछ । 

तस्थवरहरु माथि दााँयातर्ष : र्वपे्रर्ण प्राप्त गने घर्परर्वार्का सदस्यहरु ljlQo साक्षर्ता तामलममा सहभागी हुाँदै । तल दााँयातर्ष : तयार्ीले ष्ट्िवन िोगाउाँछ ! िुला ठााँउहरु र् र्वपद्का लागग तयार्ीको महत्वर्ारे् चेतना 
अमभवरृ्र्द् अमभयान । माथि वााँयातर्ष : संयुक्त र्ाज्य अमेरर्कामा पूनवाास हुने क्रममा एक शर्णाथी प्रस्थानपूवाको स्वास््य िााँच गर्ााँउदै ।  वााँयातर्ष : सााँस्कृनतक अमभमुखिकर्ण तामलममा आफ्नो शर्णाथी मशर्वर् देखि 
अमेरर्कासतमको यात्रा पहहल्याउाँ दै शर्णाथीहरु ।  
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नेपालमा cfOcf]Pdsf sfo{ के्षत्रहरु 

शरणािी पनूवाषस     
cfOcf]Pdले शर्णाथी पनूवाास प्रकृयामा पैंसहि (६५) र्र्ा भन्दा अनघ देखि 

र्वचवभर् महत्वपणूा भूममका ननभाएको छ । नेपालमा cfOcf]Pdले सन ्२००७ 
देखि १,१२,००० शर्णाथीहरुको ८ मुलुकहरु (अरिेमलया, क्यानरा, रेनमाका , 
न्यषू्ट्िल्याण्र, नेदर्ल्याण्रस, नवे, रे्लायत, र् अमेरर्का)मा पनूवाास प्रकृयालाई 
सहयोग परु् याएको छ । cfOcf]Pdले नत शर्णाथीहरु – मलुत: भटुानीहरु – को 
व्यष्ट्क्तगत फाइल अगाएर र्िाउने, स्वास््य िााँच, गचर्कत्सकीय छानर्वन, 

प्रस्थानपवूाको अमभमुखिकर्ण, र् यातायात व्यर्स्था ममलाउने लगायतका 
सतपणूा पनूवाास सतर्न्धी सेवाहरुको व्यर्स्था गदाछ ।      
 
आप्रवासन र थवाथ्य 
आप्रवासीहरुको सुस्वास््य ननष्ट्चचत गना र् यात्राको दौर्ान वा गन्तव्य 
मुलुकमा cfइपगेुपनछको सावािननक स्वास््यको िोखिम न्यनूनकर्णको लागग 
cfOcf]Pdले काठमारौं र् दमकमा शर्णाथी र् अन्य कार्णले र्वदेश िाने 
आप्रवासीहरुको प्रस्थानपवूा स्वास््य अवस्थाको िााँच गदछा । त्यस अलावा, 
आप्रवासीहरुको स्वास््य प्रवधान गना र् आप्रवासन प्रकृयाको दौर्ानमा आइपने 
स्वास््य सतर्ष्ट्न्ध समस्या र् चनुौनतहरुलाई सतर्ोधन गना लक्षक्षत ‘र्ाष्ट्रिय 
आप्रवासन स्वास््य नननत’ ननमााण गनामा नेपाल सर्कार्लाई सहयोग प्रदान 
गरर्र्हेकोछ । 
  
ववपद् सामना  
प्राकृनतक प्रकोपहरुको रे्ला ‘मशर्वर् संयोिन र् मशर्वर् व्यवस्थापन (Camp 
Coordination and Camp Management - CCCM) समुहको र्वचवव्यापी 
नेततृ्वको रुपमा cfOcf]Pdले र्वपद् र् र्वपद् पनछको अवस्थाहरुको सामना गना 
सहयोग पयुााउदै आएको छ । सन ् २०१५ को र्वनाशकार्ी भूकतप पचचात 
cfOcf]Pdले तत्काल आपत्कामलन र्ास, मनोसामाष्ट्िक पर्ामशा, स्वास््य 
सेवाहरु, भग्नावशेर् सफाई िस्ता काम हरु गर् यो भने हाल मशर प पनूस्थाापन 
र् पनूननामााण प्रयासहरुमा ननर्न्तर् रुपमा योगदान परु् याउदै आएको छ । 
cfOcf]Pdले सन ् २००८ र् २०१७ का र्ािी-र्पएरतहरुलाई र्ास र् गैर्-vfB 
सामान पनन उपलब्ध गर्ाएको गथयो ।    
 
ववपद् जोखिम न्यनूनकरण तिा उत्िानशीलता  
नेपाल प्राकृनतक प्रकोपको उच्च िोखिममा र्हेको छ। cfOcf]Pdn] हाल 
र्वपद्का र्ित मानवीय सहयोगको लागग प्रयोग गना काठमाण्रौ उपत्यका र् 
पष्ट्चचमी क्षेत्रमा गर्ी 123 वटा िुल्ला स्थानहरुको पहहचान तथा नक्शाङ्कन 
गने काम गरर्र्हेको एक परर्योिना कायान्वयन गरर्र्हेको छ । cfOcf]Pdले 
सुरुवाती आपत ्कामलन सहयोगको प्रभावकारर्ता र् अन्तर्ाष्ट्रिय स्तर्को 
मशर्वर् व्यवस्थापनको सुननष्ट्चचतताको लागग नेपालको र्ाष्ट्रिय सुर्क्षा र्लको 
क्षमता अमभर्रृ्र्द् गना सहयोग गरर्र्हेकोछ । 
 
भूमम, सम्पनत तिा पररपरुण    
नेपाल थपु्र ैमानव अगधकार् उल्लङ्घन भएको दशक-लामो सशस्त्र åGb (सन ्
१९९६-२००६)र्ाट पनुस्थाार्पत हुने क्रममा छ । आिको हदन सतममा पनन यी 
उल्लङ्घनका घटनाहरु सतर्ोधन हुन र्ााँकी न ै छन ् र् साथ ै åGb पीएरतहरु, 
र्वशेर्गर्ी यौन हहसंासाँग सतर्ष्ट्न्धत पीएरतहरु Conflict Related Sexual Vio-

lence (CRSV), को र्ाहत र् न्यायमा पहुाँचको प्रर्न्ध ममलाउने कुर्ामा स्पस्ट 
रुपमा कमम र्हेकोछ । बर्गतमा नेपाल सर्कार्साँग गरे्को सफल संयोिन 
तथा साझेदार्ीलाई ननर्न्तर्ता हदाँदै, cfOcf]Pd, पीएरतको सेवा र् न्यायमा पहंुच 
सुधार् गने सहयोग कायाक्रमको क्षत्रमा ननर्न्तर् रुपमा काम गना चाहन्छ ।  
 
 
 आप्रवासन, वातावरण र जलवाय ूपररवतषन 
cfOcf]Pd नेपालले दक्षक्षण एमशयामा िलवाय ू परर्वतान, वातावर्ण र्वनाश, र् 
आप्रवासनको सतर्न्धलाई मूल्याङ्कन गने एक क्षत्रीय अनसुन्धान परर्योिना  

हालै सतपन्न गरे्कोछ । साथ ै उक्त र्वर्यमा दक्षक्षण एमशयाली सर्कार्हरु 
वीच चेतना अमभर्हृि गने काम पनन गरे्कोगथयो । अनसुन्धानले 
कायाान्वयनको लागग आवचयक र्ारि-बर्शेर् सुझार्हरु प्रस्ततु गरे्कोछ र् 
नेपालको सतर्न्धमा बर्शेर् गर्ी आप्रवासनलाई नेपालमा िलवाय ूपरर्वतान र् 
यसका प्रभावहरुलाइ सतर्ोधन गना तयार् पारर्ने र्वस्ततृ िाका मभत्र 
समायोिन गना आवचयक र्हेको िनाएकोछ ।   
 
श्रममक आप्रवासन 
धेरै् नेपाली आप्रवासी कामदार्हरुले ठगी, अपार्दमशाता, अत्यागधक शुल्क असुल 
िस्ता समस्याहरु भोग्नपुदाछ िसले गदाा उननहरुमा ऋणको र्ोझ हुने, श्रम 
शोर्ण तथा मानव रे्चबर्िनको मशकार् र्न्नपुने हुनसक्छ । cfOcf]Pdले 
ननिी क्षेत्रसाँग ममलेर्, अनन आप्रवासी श्रोत केन्रहरुको क्षमता अमभj[l4 गदै नय 
चनुौती हरुलाई सतर्ोधन गना सर्कार्साँग ममलेर् काम गरर्र्हेको छ । 
आप्रवासी श्रोत केन्रले आप्रवासनमा िान चाहनेहरुको समुदायमा सुर्क्षक्षत 
आप्रवासन सतर्न्धी िानकार्ी, सल्लाह, सुचना हदने िस्ता काम एउटै 
थलोर्ाट गदाछ ।  
 
आप्रवासी सहयोग र सुरक्षा   
नेपालले अलपत्र परे्का र् िोखिममा र्हेका आप्रवासीहरुलाई सहयोग प्रदान 
गदाछ । cfOcf]Pdले हालसाल ैसतपन्न भएको एक परर्योिना माफा त िारी 
मुलुक र् मलेमसयामा दवु्यावहार् र् शोर्णमा परे्का ३५० भन्दा विी नेपाली 
आप्रवासीहरुलाई स्वेष्ट्च्छक र्फती तथा समािमा पनूसमायोिनको सहयोग 
उप्लब्ध गर्ाएको गथयो । र् हाल cfOcf]Pdले वदेैमशक र्ोिगारर्र्ाट फर्का एका 
तथा मानव रे्चबर्िनको मशकार् भएका मसन्धपुाल्चोक र् धाहदङ ष्ट्िल्लाका 
३०० िना महहलाहरुलाई मसपयकु्त तामलम, व्यवशाय स्थापना गना सहयोग 
तथा िागगर्को व्यवस्था गरर्हदई उननहरुलाई आगथाक रुपले सर्ल गर्ाइ 
समािमा हदगो रुपले समायोिन गर्ाउने एक परर्योिना सन्चालन 
गरर्र्हेकोछ ।   
   
  
आप्रवासन र ववकास 
कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनमा करर्र् ३०% को योगदान पयुााउने र्वपे्रर्णले 
नेपालको र्ाष्ट्रिय बर्कासमा महत्वपणूा भूममका िेल्दछ । प्रमाणमा आधारर्त 
ननती ननमााणमा सहष्ट्िकर्ण गने उिेचयले cfOcf]Pdले हालसालै नेपालको 
सामष्ट्िक-आथीक र्वकासमा र्वपे्रर्ण र् वचतको प्रभार् मुल्याङकन गना एक 
अध्ययन गरे्को गथयो । साथ ैसर्कार्साँगको साझेदार्ीमा cfOcf]Pdले नेपालले 
आप्रवासन सुशासनमा गरे्को प्रगनतको मुल्याङकन काया सन्चालन 
गरर्र्हेकोछ । नेपालमा आप्रवासन सुशासन मुल्याङकनको परर्णामले el-

jiodf आप्रवासन नननतहरु तिुामा गना सहयोग गनेछ र् साथ ैयसले हदगो 
र्वकास लक्ष्यहरु (SDGs) र् आप्रवासन को लागग र्वचवब्यापी सन्धी 
(Global Compact for Migration) का लक्ष्य प्राष्ट्प्त तफा  भएको प्रगनतको 
मुल्याङकन गने आधार् रे्िाको रुपमा काम गना सक्नेछ ।  
    
  
क्षेत्रीय परामशष प्रकृयाहरु  
आप्रवासन सतर्न्धी मुिा र् चनुौतीहरु कुन ै र्ारिले एकल र्लर्तुामा 
सतवोधन गना सक्दैन तर् नय चनुौनतहरुको सामना गना क्षेत्रीय दृरटीकोणको 
आवचयक्ता छ भन्ने कुर्ा सर्कार्हरुले र्झुेकाछन । हाल नेपाल श्रम 
आप्रवासन सशुान सुधार् गना १२ एमसयाली र्ारिहरु ममलेर् र्नेको कोलतर्ो 
प्रोसेस नामक एक क्षेत्रीय d~rको सन ् २०१७ देिी २०१९ सतमकोलागग 
अध्यक्ष र्ारि र्हेकोछ । यस d~rको सगचवालयको रुपमा cfOcf]Pd नेपालले 
आप्रवासन सतर्न्धी क्षेत्रीय साझा सर्ोकार्का मुिाहरुमा आपसी वाताा र् 
सहयोगको सहष्ट्िकर्ण गना नेपाल सर्कार्लाई प्रर्वगधक तथा प्रशासननक 
सहयोग हदाँदै cfइर्हेकोछ ।  

cfOcf]Pd नेपालको सन ्२०१७ का उपलस्धिहरु 

४,२८० िना शर्णाथ्री लाई ४ वटा देश हरु मा पणूावास गर्ा उन सहयोग गरर्एको    
२,८४० िना शर्णाथ्री र् आप्रवामशहरुलाई उननहरुको पणूा समायोिनमा सहष्ट्िकर्ण गना उरान पवुा को अमभमुिीकर्ण हदलाईएको  

१८,८२८ िना आप्रवामश र्  शर्णाथ्रीहरुलाई स्वास््य परर्क्षा तथा हटर्ीको िाच गर्ाइएको   

९,५१३ वटा वादी प्रभाबर्त घर्परर्वार्ले वसोवास तथा गैर् िाध वस्तुहरु प्रप्त गरे्को  
पमशच्मी प्रान्त हरु (४ र् ५) मा  प्रकोप तयार्ीको लागग ४० वटा िुल्ला स्थानहरु पहहचान गरर्एको   

४०३ कमाचार्ी  र् साझेदार् हरुलाई आप्रवासन व्यर्स्थापनको क्षेत्रमा तामलम हदलाईएको   

२७८ िना अप््यार्ो अवस्थामा परे्को नेपालीहरुलाई २६ वटा देशहरुर्ाट घर् फकााउनका लागग सहयोग गरर्एको  

१८२ िना वदेैमशक र्ोिगारर्र्ाट फकेकाहरुलाई पनुसमायोिन गर्ाउन सहयोग गरर्एको  

३०० िना मानव वेचर्विनमा परे्का र् घर् र्फताा आएका महहलाहरुले मसपयकु्त तामलम प्राप्त गरे्को     

६,००० िना समुदायका सदस्यहरुलाई सुर्क्षक्षत र् काननुसंगत आप्रवासन र्ारे् सचेत  
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