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वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनका लागग ववभागबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुका लागग वैदेशिक 
रोजगार ननयमावली,२०६४ (पनिल्लो संसोधन-२०७६-०५-०१) मा भएको व्यवस्थाहरुको बारेको अत्यन्त 

जरुरी सूचना !! 

१. नियमावलीको नियम ६ को उपनियम १ को (च) मा भएको सञ्चालकको अिुभव सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गररएको छ । 
२. नियमावलीको नियम ६ मा देहायका व्यवस्था सहहतका उपनियमहरु थपपएका छि । 

देहायः 
(3) इजाजतपत्रवालाले आफ्िो स्वाममत्व हस्तान्तरण वा पररवतति गदात पवभागको स्वीकृनत मलिु पिेछ । 
(४) उपनियम (3) को प्रयोजिको लागग पवभागल ेस्वीकृनत हदिँदा कुिै इजाजतपत्रवालालाई दईु आगथतक वर्तमा बढीमा एक 
पटक स्वाममत्व हस्तान्तरण वा पररवतति गित स्वीकृनत हदि सक्िेछ ।  

(५) पवभागले मन्त्रालयको स्वीकृनत मलई इजाजतपत्रको िम्बर अध्यावगधक गित आवश्यक व्यवस्था ममलाउिेछ । 

३. नियमावलीको नियम ७ मा देहायका व्यवस्था सहहतका उपनियमहरु थपपएका छि । 

देहायः 
(३) इजाजतपत्रवालाहरू एक आपसमा गामभएमा गामभिु अनि कायम रहेका इजाजतपत्रवालाको िाममा रहेका बैङ्क 
ग्यारेण्टीलाई गामभएपनछ कायम हुिे इजाजतपत्रवालाको िाममा कायम गि ेगरी सम्बन्न्धत बैङ्कबाट अद्यावगधक गररएमा 
त्यस्तो बैङ्क ग्यारेण्टीको अवगध र रकम लाई गामभएपनछ कायम हुिे इजाजतपत्रवालाको बैङ्क ग्यारेण्टीमा गणिा गररिेछ 
। 
(४) उपनियम (३) को प्रयोजिको लागग बैङ्क ग्यारेण्टी अद्यावगधक गदात बैंङ्क ग्यारेण्टीको अवगधमा एकरुपता कायम हुिे 
गरी गिुत पिेछ । 

४. नियमावलीको नियम ८ मा देहायका व्यवस्था सहहतका उपनियमहरु थपपएका छि ।  

देहायः 
“८क. इजाजतपत्रवाला एक आपसमा गामभि सक्िे व्यवस्था बमोन्जमः  

(1) इजाजतपत्रवालाहरू एक आपसमा गामभि चाहेमा त्यसरी गामभिको लागग गररएको सम्झौता सहहत गामभिे 
इजाजतपत्रवालाहरुले पवभागमा निवेदि हदिुपछत । 
(२) त्यसरी प्राप्त निवेदि बमोन्जम निवेदि प्राप्त भएपनछ इजाजतपत्रवालाहरु गामभि उपयुक्त देखखएमा पवभागले सोको 
लागग सैद्धान्न्तक सहमनत हदिेछ ।सो को पवगध र प्रकृया पवभागले ममनत २०७६।०४।२६ मा वेभसाइटमा राखेको छ।  

(3) पवभागबाट सहमनत प्राप्त भई प्रचमलत कािूि बमोन्जम कम्पिी  रन्जष्ट्रारको कायातलयबाट प्रकृया पूरा भई गामभएर 
कायम भएको संस्थाले पवभाग समक्ष इजाजतपत्रको लागग निवेदि हदिुपछत ।  

(4) गामभएर आएको संस्थाको निवेदि परेपनछ पवभागले कागजात जािँच  गरी त्यस्तो संस्थालाई इजाजतपत्र हदन्छ । 
(5) त्यसरी इजाजतपत्र हदिँदा थप इजाजतपत्र दस्तुर लाग्दैि।  

(6) गामभएका इजाजतपत्रवालाहरूको सम्पूणत जायजेथा तथा दानयत्व ियािँ कायम भएको इजाजतपत्रवालामा सिेछ।यसरी 
गामभिु अनि इजाजतपत्रवालाहरूले प्राप्त गरेको मागपत्र, करारपत्र, अन्ततयारीिामा, पूवत स्वीकृनत, मभर्ा स््यान्म्पङ, 
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अन्न्तम स्वीकृनत र गामभिु अनिको उजुरी वा दानयत्व फरफारक गिे लगायतका पवर्यहरू स्वतः उपनियम (४) 
बमोन्जमको इजाजतपत्रवालाको दानयत्वमा सिेछि ्। 
(८) इजाजतपत्रवालाहरु गामभएको सूचिा सम्बन्न्धत संस्थाले रान्ष्ट्रयस्तरको दैनिक पत्रत्रकामा प्रकाशि गिुत पिेछ । 

५. नियमावलीको नियम १२क.- पूवतस्वीकृनतको अवगध लगायतका त्रबर्यः  

इजाजतपत्रवालालाई हदइएको पूवतस्वीकृनत बढीमा दईु वर्त कायम रहिेछ । 
६. संस्थाले श्रम स्वीकृनतको निस्सा (न्स्टकर) लगाउि पवभागसमक्ष निवेदि हददंा कामदारले आफ्िो वा आफ्िो हकवालाको 

िाममा बैङ्कमा खाता खोलेको प्रमाण पेश गिुतपिेछ । 
७. इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक र निजको एकािर सगोलका पररवारका सदस्यल ेअमभमूखखकरण सस्था सञ्चालि 

गित पाउिे छैि। 
८. शाखा कायातलय सञ्चालि गिे प्रमूख व्यन्क्त "इजाजतपत्रवालाका कमतचारीहरुमध्ये" बाट िै हुिुपिे व्यवस्था गररएकोछ।  

९. शाखा कायातलय सञ्चालिमा रहेका र सञ्चालि गिे इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुले शाखाका लागग राखु्नपिे धरौटी रकम 
रू. दईु लाख भएकोमा रू.पािँच लाख राखु्नपिेछ। 

 

 

  
ध्यानाकर्षणः धरौटी बदृ्गध गररसक्िु पिे म्याद यही २०७६ भदौ १८ गतेसम्म मात्र भएको र 
अन्न्तम हदिहरुमा सबैले एकसाथ धरौटी बदृ्गध तथा गामभिे प्रकृयाका लागग निवेदि हददंा  
पवभागमा अत्यगधक कायतबोझ/चाप हुिे भएकोले नछटोभन्दा नछटो धरौटी बदृ्गध गररएको 
प्रमाण पेश गिुतहुि वा गामभिुपिे अवस्था भएमा गामभिका लागग पेज िं ३ मा उन्ललखखत 
प्रकृया पुर् याई पवभागबाट सैद्धान्न्तक सहमनत मलिे कायत गिुतहुि समेत सबैमा जािकारी 
गराइन्छ। म्यादमभत्र वैदेमशक रोजगार ऐि र नियमावलीको संशोगधत व्यवस्था पालिा िगरेमा 
इजाजतपत्र रद्द हुिे समेत सबैमा जािकारी गराइन्छ। 



3 
 

 


