मिमि:१५ िार्च २०१९
िहािमहि राजदूि ज्य,ू
नेपाली राजदि
ू ावासको कायच लय,
याफ्फो,िेलअमिव, इजरायल |
मिषय : ध्यानकषच ण सम्िन्धिा |
िहोदय,
उपरोक्त मवषयिा इजरायलिा स्थामपि मवमिन्न राजनीमिक,सािामजक र
धामिच क संगठन,संघ र संस्थाहरुको साथै इजरायलवासी आि श्रिजीवी नेपाली
मददीिमहनी िथा दाजुिाईहरु र अनलाईन संर्ारकिीहरुको संयुक्त िफचिाट नेपाल
देश र नेपाली जनिाको महििा कायच गनच को मनमिि उजाच मिलोस िन्ने हे िुले
ऐमिहामसक प्रथि “स्वागि िथा अन्िरमिया” कायच िि िाफचि मलमििरुपिा
सावच जमनक गदै यो िहत्वपण
ू च १७ िुुँदे ध्यानाकषच ण पत्र िहािमहि राजदूि ज्यल
ू ाई
हस्िान्िरण गदच छौ | नेपाल सरकारले आब्हान गनच ु िएका “सम्िद्ध
ृ नेपाल र सुिी
नेपाली” नाराको िल
ू ििच र िावनालाई आत्िासाथ गनच ु िई िुख्य लक्ष्य,उदेश्यलाई
साकार पानच का लागी, नेपाल र इजरायल दुई देश मिर्को उच्र् स्िरीय कुटनैमिक
सम्िन्धलाइ मवश्व िाझ महजोको िन्दा आज प्रगाड िनाई व्यवहाररक रुपिा आि
नेपाली जनिाले देमिने गरर िोमजएको साथच क पररणाि ल्याउन सफल हु नु हु नेछ
िन्ने हािीले पण
ू च मवश्वास मलंदै िहािमहि राजदूि श्री डा.अन्जान शाक्य ज्यल
ू ाई
हामदच क िधाई िथा पण
ू च सफल कायच कालको लागी शुिकािना व्यक्त गदच छौ |

1

१)

अिैधामनक रुपिा संर्ामलि हु ण्डी कारोिारलाई यथासक्य र्ाडो िन्द
गनच ुपने सुझाि मदन र्ाहन्छौं | यहाुँ धेरै िात्रािा मकयर मगिरिा काि गनेको
संख्या िढी िएकोले काि छोडे र िेलअमिव जान नपाउने एउटा सिस्या छ |
यहाुँ िाट हाल हरे क देशिा पैसा पठाउनको लामग पोष्ट अमफस, एक्सर्ेन्ज
अमफसहरु लगाएि अन्य िध्यि हरुिाट िएिापमन एउटा मवश्वासीलो र िरपदो
अमन नेपाली नै किच र्ारी िएको नेपाल सरकारको िान्यिा प्राप्त सय
ू ोदय
रे मिटेन्स (सनराइज वैंक) को कायच लय िेलमिविा िात्र िएको र त्यसले िासै
त्यमि प्रिाव पानच नसकेकोले हरे क कािदारले सो रे मिट्यान्स िाफचि पैसा
पठाउन सक्ने िाध्यिहरुको िोमज गरर वा सो रे मिटेन्स अमफसले हरे क ठाउिा
एजेन्टको व्यवस्था गररमददा राम्रो हु ने मथयो | त्यसैले सम्िमन्धि मनकाय संग
िुझेर यसलाई अमल एमक्टि िनाउन ध्यानाकषच ण गराउछौ |
२) नेपाल िाट समजलो िररकाले इजरायल कािदार आउन पाउने कायच को र्ाडै
िन्दा र्ाडै पहल होस् | नेपाल सरकार र इजरायल सरकार िीर् पाइलट
प्रोजेक्ट अन्िगच ि पमहलोपटक ३00 जना मकयर मगिर इजरायल सरकारले
नेपाल िाट ल्याउने सम्झौिा िएको िध्यिाट २ पटक गरे र मकयर मगिरिा
िात्र ११० जना ल्याएकोिा सिै सफल र राम्रो काि गरे को कुरा इजरायल
सरकारको PIBA िाट जानकारी पठाएको छ िने हाल ५०० जनाको कोटाको
लामग PIBA िाट सिै मकमसिको Draft िैसकेको र Ministry of Foreign
Affairs िा पठाइसकेकोले नेपाल सरकारको सानो पहल िएिा ५०० जना को
कोटा ित्काल िोल्न समकने PIBA िाट जानकारी आएको मिशेष सुत्र िाट
थाहा हु न आएकोले G2G िाट अथाच ि Pilot Project कै ढाुँर्ािाट ल्याउदा आउने
व्यमक्तहरु ठमगने सम्िावना कि हु ने हु दा यो प्रोसेस लाइ मनरन्िरिा मदनको
लामग िहािमहि ज्यल
ू ाई सम्िमन्धि मनकायहरुिा पहल गररमदनुहुन अनुरोध
गदच छौं |
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३) िैदेमशक रोजगारिा हु नेहरुको लागी श्रि र जीवन मििाको साथै नेपालिा हु ने
हरे क मनवाच र्न, प्रवासी नेपालीहरुले पमन आफ्नो ििामधकारको प्रयोग गनच
राजदूिावास कायच लय िाट नै पाउने व्यवस्थाको कायच न्वयनिा पहल होस् |
४) िैदेमशक रोजगारिा हु ने वा मिदेशिा हु नेहरुको मिमिन्न कारणवस नेपाल
जान नसकेको अिस्थािा घर जग्गा लेनदेन र घरजग्गा मधिो रािेर ऋण वा
िैंमकंग कारोवारको सिस्या छ, जसलाई घर पररवारको कुनै सदस्यिाको
रोिहरिा र सम्िमन्धि राजदूिावासको मसफाररसिा पमन घर जग्गा
लेनदेनको कारोिार िथा घर जग्गा मधिो रािेर ऋण वा अन्य िैंमकंग
कारोवार गनच सक्ने ब्यिस्थाको पहल होस् |
५) नेपालिा िनेका हस्िकला सािग्रीहरुको मिमि प्रवधच न र पयच टन क्षेत्रको
लागी इजरायली पयच टक नेपाल मित्र्याउने योजनाको पहल गररयोस् | नेपाल
िाट पयच टन प्रवधच नको लामग िामषच क २ पटक िामनसहरु आउने र मसमिि
व्यमक्तहरुको मिर्िा कायच िि गरे र फकचने कायच र्मलरहे को हु दा र त्यसले
कुनैपमन सकरात्िक पहल निएको हु दा त्यसलाई अझै व्यवमस्थिरुपिा र
िहृ ि रुपिा हु ने र गराउने पहल गररयोस् |
६) इजरायलिा मिमिन्न जािजामि,िाषा िाषी र धामिच क आस्था राख्ने
नेपालीहरु छन् | जसले आफ्नो देशको ररमिररवाज,िेष िुषालाई अंगाल्दै
आइरहेका छन् | मिगििा राजदुिावासले मिमिन्न रामरिय र्ाडहरु,शमहद
मदवस,गणिन्त्र मदवस र प्रजािन्त्र मदवस राजदुिावासको कायच लय िै
आयोजना गरर केमह मसमिि व्यमक्तहरु िात्रै सिावेश हु ने िएकोले उक्त
कायच ििलाई सावच जमनक स्थलिा आयोजना गरर इजरायलिा रहेका सम्पण
ू च
संघ सस्था,राजनीमिक संगठनहरु पत्रकार िुमद्धजीवी आि सिुदायको
सहिागीिािा संम्पन्न गदाच रामरिय एकिाको िावना पमन प्रवाह हु ने हु दा यस
मिषयिा राजदुिावास पररवारलाई ध्यानाकषच ण गराउदछौं |
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७) नेपाली दि
ू ावासको िािहििा रहने गरर नेपाली र महब्रु दुव ै िाषा िुझ्न सक्ने
कानन
ू ब्यिसायी(Lawer)को व्यवस्था होस् िाकी यहाुँ कुनैपमन नेपालीहरुको मिना गल्िीिा पमन कानुनी सजाय र पैसाको दुरुपयोग नहोस् |
८) मवमवध िाध्यिा कारण िस मवमिन्न सियिा जेलिा परर कष्टकर जेल मजिन
मविाई रहनु िएका नेपालीहरुलाई िेटी उहाुँहरुको सिश्यलाई पमहर्ान गरर
नेपालका आफन्िजन पररवारहरु संग यहाुँको यथािच जानकारी गराउना िथा
नेपाल फकाच उन समकने िए त्यस िफच पमन िहािमहि राजदूि ज्युले आफ्नो
देशको नेपाली नागररकलाई सहानुिमू िका साथ सहयोगीको िहत्वपण
ू च
िमू िका िेल्नु पने देमिएकोले सुझाि मदन र्ाहन्छौं |
९) इजरायलिा िएका सम्पण
ू च नेपालीहरु ( मिसा िएका र निएका ) को संख्या
गणना िथा पुन नवीकरण गरे र सम्पण
ू च नेपालीहरुको रे कडच रामियोस् |
१०) इजरायलिा िएका र िोमलएका जमिपमन धामिच क, राजनैमिक,
सािामजक (नेपालिा दिाच िएका वा निएका) सिै संघ,सस्था,संगठन र
अनलाइन िवर (वेि साइड) हरुको राजदि
ू ावास कायच लयिा प्रत्येक वषच को
पुनः नमवकरण िथा दिाच गररयोस् र उनीहरुले गने कायच को मनगरानी
गररयोस् |
११) इजरायलिा िएका संघ संस्था िथा व्यमक्तहरु िाट सहयोग रकि उठाएर
नेपालिा गररएको सहयोग रकि सम्िमन्धि ठाउिा पुगे नपुगेको िारे िा
मनगरानी गररयोस् र सकिर त्यस्िा रकिहरुलाई नेपाल सरकारको
स्वीकृमि प्राप्त संस्थाहरु िाफचि हस्िान्िरण गररयोस् जसले गदाच पछी सम्ि
त्यसको रे कडच रहोस् समह ठाउिा सदुपयोग होस् िाकी दुरुपयोग हु न नपावस्
|
१२) इजरायलिा िएका हािी नेपालीहरु िध्य कोमह मिरािी िएर काि गनच
नसकेका िथा हमस्पटलिा रहे का वा अपाटच िेन्ट िै रहेका हरुको िारे िा ररपोटच
संकलन होस् र जसको उपर्ारको लामग आिस्यक पने िर्च हरु मिमिन्न संघ
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संस्थाहरु र व्यमक्त हरुले संर्ालन गरे का आपिकालीन कोषको संरक्षक रहे र
एउटा अमििािक िमू िका मनवाच ह गररयोस् |
१३) नेपाली कािदारहरुको महिलाई िध्यनजर गदै आपिकालीन
सिस्याको लामग दुिावास कायच लयिा २४ घन्टे हटलाइन ब्यिस्थाको साथै
सम्िव िएसम्ि यहाुँ िएका धेरै नेपाली कािदारहरुको मिदालाई िध्यनजर
गदै सिय मिलाएर शुिवार र शमनवार पमन केमह घण्टा राजदि
ू ावास कायच लय
िोमलएिा यहाुँका टाढाको नेपाली कािदारहरुको लामग र सिै नेपालीहरु धेरै
हद सम्ि राहि मिल्ने कुरािा ध्यानाकषच ण गाराउन र्ाहन्छौं |
१४) इजरायलिा िएका कािदारहरु िथा मकयर मगिरिा काि गने
कािदारहरुको लामग नेपाल फकचने सियिा वा इजरायल छोड्ने सियिा
काि गरे को प्रिाण पत्रको ब्यिस्था िएिा जहाुँ िएपमन र र्ाहे को सियिा
प्रिाण पत्रको आधारिा आफ्नो अनुिवलाई प्रयोग गनच सक्ने मथयो | जसलाई
सम्िमन्धि रोजगारदािा कम्पनी संग छलफल गरर कायच क्षििाको प्रिाणपत्र
ब्यिस्थापनको लामग पहल गररमदनुहुन अनुरोध गदच छौं |
१५) कृमष क्षेत्रिा ११ िमहने िामलि मलएर नेपाल फकचने मिद्याथीहरुको लागी
सम्िमन्धि मनकायले व्यपस्थापन गनच नसकेकोले स्वदेश फकेपमछ मिमिध
कारण िाट ित्काल आफ्नो मसपलाई प्रयोग गनच नसकेको पाइएकोले यस्िा
िामलिहरु इजरायल लगायि मिमिन्न देशहरु िाटै मवमशष्ट मवज्ञहरु लागेर
नेपाल िै मदने व्यिस्थाको पहल होस् |
१६) इजरायलिा सन् २०१३ देमि प्रमशक्षथी कािदारको रुप िा ११ िमहनाको
लामग सानामकसान सहकारी संस्थाका सदस्यका छोरा छोरीहरु िध्यिाट
िामषच क ५०० जना ल्याउने गरे को, जसको उिेर २० देमि ३० वषच मित्रको
िोमकयको र धेरै जसो २२/२४ िषच का हु ने िएकोले यहाुँ काि गनच गाह्रो र केही
गरौ िन्ने िनमस्थिी पमन नहु ने उिेरका ियकोले सो उिेर हद लाई २५/३५
सम्ि वा ३०/ ४० वषच सम्िका उिेर गराउदा अमल प्रिाव हु ने मथयो |
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१७) इजरायलिा रहेका नेपालीहरु एउटा कुनैपमन मिसािा आएकाहरुलाई
यहाुँको कानन
ू अनुसार अको सेक्टरिा मिसा र्ेन्ज गनच नमिल्ने छ िर
कािदारहरुको हकिा सम्िव िएसम्ि यहाको कानुनलाई पालना गदै अको
सेक्टरिा मिसा र्ेन्ज गनच पाउने वा मकयर मगिरिा आएकाहरुको लामग
स्वदेश फकचने सियिा १०/११ िमहना कृमष सम्िमध िामलि मलन पाउने
व्यवस्था िएिा इच्छा हु ने र र्ाहनेहरुले केमह मशपहरु वा ज्ञान हामसल गरे र
फकचदा पछी स्वदेशिा पमन केमह गनच सक्ने क्षििािा वमृ द्ध हु ने मथयो मक िन्दै
सम्िमन्धि मनकायिा परािशच गनच ध्यानाकषच ण गराउन र्ाहन्छौं |
अन्ििा मिश्व िरी छररएर िसेका प्रवासी नेपालीहरुको हकमहि र
आफ्नो िािि
ृ मू ि नेपालिा संयुक्त लगानी मित्र्याएर सम्िमृ द्धको िाटोिा
लम्कन साथ मदने उद्दे श्यका साथ एकीकृि िएका प्रवासी नेपालीहरुको
ज्ञान,मशप र पंज
ू ीलाई स्वदेशिा लागनी गनच उत्प्रेररि हु ने वािारणको मसजच ना
गराउन अनुरोध गदै राजदूिावास नेपाल सरकारको एउटा अंग िएकोले यहाुँ
िएका सम्पण
ू च नेपालीहरुको अमििािक िनेर आफ्नो किच ब्य पुरा गररयोस्
िन्दै सम्पण
ू च नेपालीहरुको िफचिाट फेरी पमन नव मनयुक्त िहािमहि ज्यक
ू ो
कायच काल सफल रहोस् िन्ने कािना गदच छौं | धन्यिाद |
मनम्न संघ, संस्था र संगठनहरुको सािुमहक ध्यानकषच ण पत्र १) प्रवासी नेपाली एकिा िंर्, इजरायल |
२) नेपाली संङघीय सिाज, इजरायल |
३) नेपाल िािाङ घेदुङ, इजरायल ।
४ ) निस्िे नेपाल हािेिाले सािामजक संस्था,इजरायल |
५ ) सत्य साई सेन्टर, इजरायल |
६ ) नेवा ि:ल,इजरायल |
७) मकराि राई यायोख्या नेपाल, इजरायल |
८ ) नेपाली नारी आिाज, ईजरायल |
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९) मिश्व नेपामल सामहत्य िहासंघ, इजरायल शािा |
१० ) िािि
ृ मू िका लामग पिच ि सेवा सिाज, ईजरायल |
११ ) लुमम्िनी कमपलिस्िु अमियान, इजरायल |
१२) हे मल्पंग हेन्ड्स सोसाइटी, इजरायल |
१३) महन्दु जागरण, इजरायल |
१४) मकराि याक्थुङ र्ुम्लुङ,इजरायल |
१५) संघीय मलम्िुवान सािामजक िन्र्, इजरायल |
१६) िोजपुर सेवा सिाज, इजरायल |
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