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विषय :— ज्ञापन–पत्र  

 

नेपाली जनता स्वरं्ले चुनेका प्रतततनधिले संवविानसभामार्य त नेपालको संवविान 
जारी गरेको असोज ३ गत ेएकवर्य पुरा भएको छ । संवविानसभाको कररब ९० 
प्रततशत मतले नेपालको संवविान जारी भएको भएतापतन मिेसी,  आहदवासी 
जनजातत, थारु आहद समुदार्को असन्तुष्टिलाई संवविानले संबोिन गनय सकेको 
छैन । संघीर्ता, नागररकता, ससमाङ्कन, समावेशी जस्ता ववर्र्मा अभै गहन 
राष्टिर् धचन्तन आवश्र्क छ । जबसम्म र्ी असन्तुष्टिहरुलाई संबोिन गनय 
सककंदैन तबसम्म मुलुकमा राजनीततक अष्स्थरता कार्म रहने तनष्श्चत छ । 
राजनीततक अष्स्थरता कार्म रहेसम्म ववकास र समदृ्धि सम्भव छैन । ववकास 
र समदृ्धिववना प्राप्त राजनीततक उपलब्िीहरु गुम्ने खतरा सिैं रहहरहन्छ । तर 
बबडम्बना, देशका समस्र्ाहरुको तनकास हदनुको सािो प्रमुख राजनीततक दलहरुले 
आफ्नो सम्पूर्य शष्तत सत्ताको खेलमा लगाई रहेका छन ् । जुन ज्र्ादै दुुःखद 
ववर्र् हो । नर्ााँ शष्तत नेपाल सत्ताको कुनै पतन खेलमा छैन । नर्ााँ शष्तत 
पािी चाहन्छ– सरकारले ववसभन्न पक्ष, क्षते्र र समुदार्बाि उठेका जार्ज मागको 



र्थाशीघ्र सम्बोिन गरोस,् पहहचानका पााँच र सामथ्र्र्का चार आिारमा िेकी 
स्थानीर् तनकार्को पुनयसंरचना गरोस ्र जनताका दैतनक जीवनसाँग सम्बष्न्ित 
समस्र्ालाई समािान गरोस ्भन्न ेकामना गदयछौ ।  

 

नर्ााँ शष्तत  पािी  नपेाल द्वारा जनसरोकार संग सम्बष्न्ित बबर्र्बस्तु उपर  
नेपालको ७५ विै ष्जल्लाका प्रमुख ष्जल्ला अधिकारी ज्रु्हरुका साथमा र्स 
पािीका प्रवास संगठनहरु मार्य त बैदेसशक रोजगारमा नपेाली कामदारहरुले भोग्नु 
परेका समस्र्ा र र्स संग जोडडएका मुख्र् मुद्िाहरुमा सरकार गम्भीर बनोस ्र 
समस्र्ाको समािान गरोस ्भन्ने हेतुका साथ ज्ञापन-पत्र बुझाउन तनदेशन  भए 
बमोष्जम र्ो ज्ञापन-पत्र महामहहम राजदतु समक्ष प्रस्तुत गदयछ |    

 

बैदेमिक रोजगार / प्रिास सम्बन्धिा  

 

नेपालको संवविानले बैदेसशक रोजगारको क्रममा प्रवासमा रहेका नेपाली 
कामदारहरुको लाधग हदएको अधिकार र सुवविा बाहेक थप सुवविाको उधचत 
व्र्वस्था गरीर्ोस ् भन्ने उद्िेश्र्का साथ खाडी मुलुकमा रहेका देशहरु  , 
इजरार्ल , मलेसशर्ा र दक्षक्षर् कोररर्ा लगार्त प्रवासमा कार्यरत सम्पूर्य 
कामदारहरुको हहतमा हुने गरी तनम्न बुाँदाहरु पेस गदयछौ | 
 
 

 

१.बैदेसशक रोजगारलाई सुरक्षक्षत, व्र्वष्स्थत र मर्ायहदत बनाइर्ोस ्| 
  

२. बैदेसशक रोजगारका लाधग नेपाली कामदार गएको गन्तव्र् मुलुकहरु मध्रे् 
श्रम सम्झौता हुना बााँकी रहेका मुलुक संग र्थाससघ्र श्रम सम्झौताका लाधग 
पहल गरीर्ोस ्| 
 



३. बैदेसशक रोजगारको क्रममा कामदारको ज्र्ान गएमा  मतृकको लास तुरुन्त 
नेपाल झझकाउन व्र्वस्था गनुयको साथै मतृकको पररवारलाई क्षततपुतत य बापत १० 
लाख हदने प्रबन्ि समलाइर्ोस ् | 
 

४. बैदेसशक रोजगारको क्रममा दघुयिनामा परर घाइत ेवा जघन्र् रोगको सशकार 
भएमा उपचारको लाधग उधचत व्र्वस्था गरीर्ोस ्| 
 

५. बैदेसशक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारहरुलाई सञ्चर् कोर्मा सहभाधगता 
/ आबद्ि गरीर्ोस ् | 

 

६. बैदेसशक रोजगारको क्रममा अलपत्र  / बबच्चली परेका (करार बमोष्जम काम, 

सुवविा नपाई मकायमा परेका, ववदेशी भूसममा वपडडत भएका , तुरुन्त स्वदेश र्कय न 
कहठनाई भएका , कततपर् अवस्थामा जेल सजार् समेत भोग्नु परेका ) वपडडत 
कामदार वा घरेलु महहलाहरुलाई तत्काल उद्वार गरीर्ोस ्| 
 

७. बैदेसशक रोजगारको क्रममा रोजगार कम्पतनबाि तलव, भत्ता र सुवविाहरु 
(करार बमोष्जम काम गरेवापत तलव नपाएमा ,खाना र बस्ने व्र्वस्था नभएमा 
,काम गनुय पने घण्िा , ओभरिाइम काम गरेबापत भत्ता , करार अवधि भर काम 
नहदएमा ) प्राप्त नभएमा पाउनको लाधग सम्बष्न्ित देश साँग कुिनीततक संवाद 
गरी तत्काल समािान गररर्ोस ्। 
 

८. बैदेसशक रोजगारमा रहेको कामदारले प्रत्रे्क २ बर्यमा अतनवार्य रुपमा 
सलनुपने पुन:श्रम स्वीकृतत र कल्र्ार्कारी कोर्मा बुझाउनु पने रकम सम्बष्न्ित 
देशमा रहेका नेपाली राजदतुावास मै व्र्वस्था समलाइर्ोस ्| 
 

९. बैदेसशक रोजगारमा रहेका भूकम्पवपडडत कामदारको तोककएको करार अवधि 
सकेतापतन तनजले सम्बष्न्ित देशमा रोजगारीको लाधग थप अवधि बस्न इच्छा 
गरेमा  करार अवधि बढाउनको लाधग कुिनीततक रुपमा पहल गरीर्ोस ्| 



 
  

अपेक्षा छ , महामहहम राजदतु ज्रु्ले र्ी मागको सम्बन्िमा नेपाल सरकार 
समक्ष जानकारी अवगत गराउनु हुनेछ । साथ ैर्ी मागहरुको सम्बन्िमा हामीले 
हदनुपने र्ोगदान र सहर्ोगको लाधग आवश्र्क तनदेशनको पतन अपेक्षा राख्दछौ 
| 
 
   
   
 

समतत : २०७३ अष्श्वन ४ गत ेतदनुसार २० सेप्िेम्बर २०१६  

 

      

.................................. 
बी बी लामा तामाङ 

(संर्ोजक) 
अन्तराष्टिर् नपेाली समाज ,इजरार्ल  

(नर्ााँ शष्तत पािी, नेपाल) 
      
    

बोधार्थ :  

सम्माननीर् प्रिानमन्त्री 
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प्रिानमन्त्री तथा मष्न्त्रपररर्द्को कार्ायलर् 

ससहंदरबार, काठमाण्डौं 
नेपाल  

        
 



 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


