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उद्योगराई आवश्मक प्राववधधक ववदेशफाट ल्माउन ददन े सम्फन्धभा सहजीकयण गने 
प्रकृमााः    

उद्योगहरुराई भेशशनयी भभमत सॊबाय, स्तयोन्नधत य प्रववधध जडान सम्फन्धी कामम गनम नेऩारी 
प्राववधधक उऩरब्ध नहनुे अवस्थाभा त्मस्ता अत्मावश्मक प्राववधधक जनशशि ववदेशफाट 
ल्माउनऩुने बएकोरे उि काममभा सहजीकयण गयीददनहुनु बनी ववधबन्न उद्योगहरुरे मस 
भन्रारमराई अनयुोध गरययहेका छन ् । तथाऩी, ववश्वव्माऩी भहाभायी कोधबड १९ को 
सॊक्रभणको जोशिभ कामभै यहेको हुॉदा उद्योगहरुका राधग आवश्मक प्राववधधक जनशशि 
छोटो अवधधका राधग  ववदेशफाट नेऩार ल्माउन अनभुधत ददने सन्दबमभा उद्योग वाशणज्म 
तथा आऩूधतम भन्रारम य अन्तगमतका धनकामहरुरे देहाम फभोशजभ गनेाः- 

१. उद्योगभा प्रववधध पेने, जडान गने¸ ऺभता फढाउने वा भभमत सम्बाय गने 
प्रमोजनका राधग नऩेारभा उऩरव्ध नबएको अवस्थाभा बायतफाट छोटो 
अवधधका राधग ल्माउन ुऩने प्राववधधक जनशशि नेऩार ल्माउन अनभुधत ददन,े 

२. फुॉदा नॊ. १ फभोशजभको जनशशि नेऩार प्रवेशको राधग अनभुधत प्राप्त गनम 
सम्फशन्धत उद्योगरे उद्योग ववबाग सभऺ धनवेदन ददने । त्मस्तो धनवेदनभा 
ववदेशफाट प्राववधधक ल्माउन ुऩने औशचत्म सवहत प्राववधधक जनशशि ल्माउन े
भरुकु, नेऩार प्रवेश य नऩेारफाट प्रस्थान गने धभधत य नेऩारभा यहने अवधध 
सभेत िरुाउन ुऩने । 

३. प्राप्त धनवेदन भनाधसफ देशिएभा उद्योग ववबागरे गहृ भन्रारमराई अनभुधतका 
राधग अनयुोध गने ।  
तय उद्योगभा काभ गने वा गयाउने वा योजगाय ददने प्रमोजनका राधग कुनै 
ऩधन श्रधभकराई नेऩार प्रवेशको मस्तो राधग धसपारयस तथा अनभुधत ददइन े
छैन । 

 

४. प्राववधधक ल्माउन अनभुधत ऩाउने सम्फशन्धत उद्योगरे देहामका शतमहरुको 
ऩरयऩारना गनुम गयाउन ुऩने :- 
क)  धनधामरयत प्रवेश धफन्दफुाट प्राववधधक नेऩार प्रवेश गदाम ऩधछल्रो ७२ 

घण्टाधबर जायी बएको ऩीसीआय नेगेवटब रयऩोटम साथभा अधनवामम हनैु 
ऩने । 
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ि)  धनधामरयत नेऩार प्रवेश धफन्दफुाट तोवकएको गन्तव्मसम्भ य त्मस्तो 
गन्तव्मफाट तोवकएको प्रस्थान सीभा धफन्दसुम्भ धनजी सवायी 
साधनफाट आवागभन गनुम ऩने । 

ग)  गन्तव्मभा ऩगेुऩधछ अधनवामम रुऩभा क्वायेन्टाईन फस्ने िान े व्मवस्था 
सम्फशन्धत उद्योगरे धभराउन ु ऩने । क्वायेन्टाइमन स्थरफाट फावहय 
वहॊडडुर गनम नददन।े  

घ)  गन्तव्मभा आई ऩगेुको ५ (ऩाॉच) ददन व्मधतत बएऩधछ अधनवामम रुऩभा 
ऩीसीआय ऩरयऺण गने। त्मस्तो रयऩोटम नेगेवटब आएभा भार धनददमष्ट 
काभभा रगाउने । 

ङ)  नेऩारभा यहॉदा त्मस्तो प्राववधधकरे कोधबड–१९ को सॊक्रभण जोशिभ 
हनु नददन नेऩार सयकाय, स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्रारमरे जायी 
गयेको स्वास््म प्रोटोकर य नेऩार सयकायरे गयेको व्मवस्थाहरुको 
ऩूणम ऩरयऩारना सम्वशन्धत उद्योगरे गने गयाउने ।  

च)  त्मस्तो प्राववधधकको आगभनको धरशित जानकायी प्रवेश वा प्रस्थानको 
सीभा धफन्द ु बएको शजल्राको स्थानीम प्रशासन य गन्तव्म बएको 
शजल्राको स्थानीम प्रशासन तथा नगयऩाधरका वा गाउॉऩाधरकाराई 
अधनवामम रुऩभा सम्फशन्धत उद्योगरे आगभनको कशम्तभा ३ (तीन) 
ददन ऩूवम गहृ भन्रारमफाट प्राप्त गयेको अनभुधतऩर सवहत धरशित 
जानकायी गयाउन ुऩने । 

छ)  सीभा धफन्द ु बएको शजल्राको स्थानीम प्रशासन य गन्तब्म बएको 
शजल्राको स्थानीम प्रशासन तथा नगयऩाधरका वा गाउॉऩाधरकारे 
कोधबड १९ को सॊक्रभण जोशिभ हनु नददन अनगुभन तथा आवश्मक 
सहजीकयण गने । 

ज)  उशल्रशित प्रावधानहरु ऩारना नबएको ऩाइएभा अधधकायप्राप्त स्थानीम 
प्रशासनरे प्रचधरत कानून फभोशजभ कायवाही गने । 

 


