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च.नं............ 

सम्मानननय प्रधानमन्त्री  

श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ज्यू,  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कायाालय  

नसिंहदिबाि काठमाड ौँ ।  

मार्ा त:नपेाली िाजदुतावास, इजिायल  

विषय: ज्ञापन पत्र । 

नयााँ संविधान वनर्ााण भएपवि संक्रर्णकालको अन्त्य भई राजनीविक स्थावय्ि र विकास 

वनर्ााणले गवि वलने आर् नेपाली जनिाको अपेक्षार्ा िुषारापाि भएको ि । दलहरुको चरर् सत्ता 

स्िाथाका कारण उ्पन्तन दवलय झगडाले रावरिय पुनावनर्ााण,संविधान कायाान्तियन,रावरिय 

स्िावधनिा र जनवजविकाको सिाल ओझेल पना गएका िन् । असन्तिुष्ट दल र सरु्दायको र्ाग 

सम्बोधन गदै संविधानर्ा आिश्यक संशोधन सवहि वनधााररि वर्विर्ा ३ िटै िहको वनिााचन 

सम्पन्तन गररसक्नुपने रु्ख्य अवभभारा बाट रु्ख्य राजनीविक दलहरु र सरकार भाग्न खोज्दैि । 

अन्तिरावरिय नेपाली सर्ाज, इजरायलले विगिर्ा पवन जनिाका प्र्येक्ष सरोकारका विषय 

सरे्टेर पटक पटक प्रधानर्न्तरी सर्क्ष ज्ञापनपर पेश गरकेा वथय ाँ । िर, जनिाको रु्द्धा र 

सरोकारका विषयहरु िर्ा  सरकारको खासै ध्यानाकषाण भएको देवखएन । जनिा साँग जोवडएका 

राजनीविक,सार्ावजक विषयहरुलाई वलएर पुनः एकपटक प्रधानर्न्तरी सर्क्ष यो ज्ञापनपर पेश 

गरकेा ि ाँ ।  



१. नेपालको शासवकय स्िरुपर्ा पररििान नगरी राजनीविक स्थावय्ि,विकास र सरृ्वद्ध सम्भि 

िैन । नयााँ संविधानले पवन संसदीय व्यिस्थाको विकल्प खोज्न नसक्दा राजनीविक वस्थरिा 

कायर् हुनसकेको िैन । वि.स.२००७ सालर्ा वनरकुंश राणा शासनको पिन पवि देश लगािार 

संक्रर्णकाल बाट गुविरहेको ि । वनदावलय पञ्चायिी व्यिस्थाको उदय र पिन,लोकिन्तरको 

पुनास्थापना,राजिन्तरको अन्त्य र गणिन्तरको स्थापना,एका्र्क राज्यलाई संविय प्रणालीले 

प्रविस्थापन गररसक्दा सरे्ि राजनीविक वस्थरिा प्राप्त हुन सकेको िैन । गएको ६५ िषार्ा ५० 

भन्तदा िढी सरकार गठन र वििटन हुनु यवह अवस्थर राजनीविको उपज हो । ििार्ान संसदीय 

प्रणाली बाट राजनीविक स्थावय्ि,विकास र प्रगवि सम्भि देवखदै ाँन । संसदीय प्रणालीकै गलि 

अभ्यासका कारण नेपालर्ा पटक पटक वनरकुंशिा जन्तर्ने गरकेो ि । ्यसथा ििार्ान शासवकय 

स्िरुपर्ा पररििान गरर जनिाद्धारा प्र्यक्ष वनिाा वचि कायाकारी र पूणा  सर्ानुपाविक संसद रहने 

व्यिस्था सबैभन्तदा उत्तर् विकल्प हो । संविधान संशोधनको क्रर्र्ा यो विषयलाई सरे्ि सर्ाविष्ट 

गना सरकार सर्क्ष जोडदार र्ाग गदाि ाँ ।  

२.भ्रष्टाचार आजको सर्ाजको र्हारोग बनेको ि । राजनीविक दलहरुकै आड,भरोसा र 

संरक्षणर्ा भ्रष्टाचारले र् लाउने र् का पाएको ि । भ्रष्टाचार वनयन्तरणका लावग गवठि अवख्ियार 

दुरुपयोग अनुसन्तधान आयोग स्ियर्् वििावदि र कर्जोर बनेको ि । ्यसकारण भ्रष्टाचार 

विरुद्धको अवभयानर्ा शुन्तय सहनवशलिा,पारदवशािा र सुशासनका लावग संविधान संशोधन गरी 

एउटा शविशाली स्िायत्त संिैधावनक लोकपाल गठन होस भन्तने र्ाग गदाि ाँ ।  

३. भुकम्प पविको पुनवनर्ााणले गवि वलन सकेको िैन । वपवडि जनिाका जीिनयापन झन 

कष्टकर बन्तदै गईरहेको ि । रावरिय ग रबका आयोजनाहरु अलपर िन् । र्हंगी,बेरोजगारी,युिा 

पलायनलाई रोक्न सवकएको िैन । सार्ावजक विकृविको रुपर्ा रहेको िुिािुि,जाविय 

भेदभाि,र्वहला वहंसा,बालश्रर् शोषण आदी िट्नुको साटो झन बढेर गएका िन । यसिर्ा  

सरकारको उवचि ध्यान पुग्न सकेको िैन । नयााँ शवि पाटी,नेपाल जनिाका यी सरोकारका 

विषयर्ा गवम्भर हुन जोडदार र्ाग गदाि ।  

 



४.देशका पचास लाख भन्तदा बवढ नेपाली दाजुभाई वददीबवहनीहरु रोजगारीको वशलवसलार्ा 

विदेशर्ा ि ,हार्ीहरुले पठाएको रवेर्ट्यान्तस (वबप्रेषण) बाट एक विहाई रकर् राज्यको राजस्िर्ा 

जम्र्ा हुने गिा  र ्यस्िो ढुकुवटबाट देश चल्ि । िर “हाम्रो नोट चल्ने भोट नचल्ने” भएको ि । 

अथााि हार्ीले वबवभन्तन िहका चुनािर्ा भोट खसाल्न पाउने अिस्था अवहलेसम्र् नरहेको हुाँदा 

प्रिासर्ा रहेका  बावलग सबै नेपाली नागरीकले भोट हाल्न पाउनकालावग कानुनी र प्राविवधक 

व्यिस्था  िुरुन्ति गररयोस् । 

५.िैदेवशक रोजगारीका वशलवशलार्ा विदेश गएका नेपाली दाजुभाई वदवदबवहनीहरुको पारीश्रवर्क 

,सेिा—सुविधा र सिाहरु रोजगारदािाले करारनार्ा र वनयुवि परर्ा प्रष्ट खुलाउने िथा कार्का 

वसलवशलार्ा कुनै दुिाटना,िाईिे ,अङगभङग  र रृ््यु भएर्ा ििसम्बवन्तध राहि, क्षविपुिी वपवडि 

लाई र रृ्िकका हकर्ा शि / उवचि क्षविपुिी आर्न्तिलाई  िुरुन्ति वर्ल्ने प्रबन्तध परराष्ट र्न्तरालय 

र श्रर् र्न्तरालय र्ार्ा ि गररयोस् | 

इजिायलको सम्बन्त्धमा  

बैदेवशक रोजगारको क्रर्र्ा इजरायलर्ा कायारि नेपालीहरुको  साझा सर्स्या र नेपाल रारिको 

वहिको लावग वनम्न बुाँदाहरुर्ा यथावसघ्र सम्बोधन होस् भन्तने कार्ना  गदाि   | 

१. इजरायलर्ा नेपाली कार्दारको लावग बन्तद भएको वभषा खोल्न यथावसघ्र कुटनीविक पहल 

गनुापने |  

२.नेपाल सरकारले इजरायल लगायि संसारभरबाटै अबैधरुपर्ा भईरहेको हुण्डी कारोबार 

िुरुन्ति रोक्नु पने | 

३. नेपाली कार्दारले प्र्येक दुई बषार्ा अवनिाया रुपर्ा गनुा  पने पुन: श्रर् स्िीकृवि र बैदेवशक 

रोजगारर्ा रहेकाहरुको स्िास््य वबर्ा  सम्बवन्तधि देशर्ा रहेको नेपाली राजदुिािासर्ा गना 

पाउने व्यिस्था वर्लाउनु पने | 

४. इजरायलर्ा जेल सजाय भोकी रहेकाहरुको सिालर्ा स्यि्य बुझी आिश्यक पररे्ा 

कानुनवबद्धको सहयोगर्ा आफ्नो देशका नागररकलाई स्िदेश वर्िाा गना  पहल  गनुापने | 



५.जिंन रोगी / बेसी खचा लाग्ने वबर्ारीहरुलाई नेपाल सरकारले उपचारको लावग आवथाक 

सहयोग प्रदान गनुापने | 

६. प्रिासी नेपालीहरुलाई स्िदेशर्ा लगानीको बाििरण र सुरवक्षि व्यिस्था वर्लाउनुपने | 

७.केयरवगभरर्ा कायारि अनुभिी कार्दारलाई अन्तय रु्लुकर्ा रोजगारीको लावग पुन:स्थापन गना 

वा स्वदेशमै िोजगािीको व्यवस्था नमलाउन ुपने |       

धन्त्यवाद । 

 

 भवनदय                                                                                       हस्ताक्षि 

 

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

संयोजक – अन्तिरावरिय नेपाली सर्ाज,इजरायल  

सदस्य – प्रिास प्रादेवशक सवर्वि  

२.नबष्णु नसम्खडा , सदस्य – प्रिास प्रादेवशक सवर्वि                    ................................ 

३.मन कुमािी मगि , सदस्य – प्रिास प्रादेवशक सवर्वि                  ................................ 

४.जयिाम घल,े सदस्य – प्रिास प्रादेवशक सवर्वि                         ................................ 

५. तािा ढकाल, सदस्य – प्रिास प्रादेवशक सवर्वि                        ................................ 

 

           


