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प्रवासी नेपाली मञ्च, जापान  

Overseas Nepali Forum, Japan  
 

पत्र संख्या: २०२२-०२                                                                                मिती: २४ जनवरी २०२२ 

 

 

सम्माननीय प्रधानिन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाजू्य 

नेपाल सरकार, प्रधानिन्त्री तथा िन्त्रन्त्रपररषदको कायाालय,  

मसंहदरवार काठिाड  ं। 

 

विषयः  प्रिासी नेपालीहरुले प्रिासबाटै मतदान गनन पाउने अविकारको लावग ज्ञापनपत्र । 

  

आज हाम्रो िुलुकका सवााभ िसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता आफुिा मनमहत सावाभ िसत्ताको प्रयोग हुने 

प्रमतमनमधसभा, प्रदेशसभा र गाउँ तथा नगरपालीकासभा मनवााचनको समु्मखिा छ । लोकतान्त्रन्त्रक शासन 

व्यवस्थाको चररत्र भनेको लोकसम्मती वा जनइच्छा अनुसार चल्नु हो र मनवााचन नागररकहरुको आफ्नो 

इच्छा अमभव्यक्त गने िाध्यि हो । लोकतन्त्रिा ितदान िाफा त नै नागररकहरुले आफ्नो प्रमतमनमध छाने्न 

र कानुन तथा नीमत मनिााण गने जस्ता आधारभुत प्रश्नहरुिा आफ्नो धारणा अमभव्यक्त गदाछ । अमधकति 

जनताको अमभितलाई ितपत्रिाफा त प्रकट हुन मदई उमनहरुले रुचाएका जनप्रमतमनमधहरुलाई नै शासन 

प्रणालीको बागडोरिा पुयााउन समकयो भने िात्र लोकतन्त्र मदगो र मचरस्थायी हुन्छ र िुलुकले शान्त्रि, 

न्त्रस्थरता, सुशासन र मदगो मवकास हाँमसल गदाछ ।    

 

नेपालको संमवधानको धारा ८४(५) िा अठार वषा उिेर पुगेका प्रते्यक नेपाली नागररकलाई कुनै एक 

मनवााचन के्षत्रिा ितदान गने अमधकार हुने व्यवस्था गरेको छ भने धारा १७६(५) िा अठार वषा उिेर 

पुगेका प्रदेशको प्रते्यक नेपाली नागररकलाई कुनै एक मनवााचन के्षत्रिा ितदान गने अमधकार प्रदान गरेको 

छ । यसको अमतररक्त धारा २२५(५) िा अठार वषा उिेर पुगेका गाँउपामलकाको ितदाता नािावलीिा 

नाि सिावेश भएका व्यन्त्रक्तलाई गाँउपामलकाको लामग ितदान गने अमधकार हुने व्यवस्था गरेको छ भने 

धारा २२३(५) िा अठार वषा उिेर पुगेका नगरपामलकाको ितदाता नािावलीिा नाि सिावेश भएको 

व्यन्त्रक्तलाई नगरपालीकाको लामग ितदान गने अमधकार हुने व्यवस्था गरेको छ ।  

 

उक्त व्यवस्थाले ितदानको अमधकार प्रयोग गनाको लामग नेपाली भुमििानै रहेको वा बसेको नेपाली 

नागररक हुनुपने भनी संकुमचत गरेको छैन । यसरी संमवधानले नै प्रते्यक नागररकलाई ितदानिा सहभागी 

हुन पाउने सिान अवसर प्रदान गरेको अवस्थािा स्वदेशिा रहेका नागररकहरुलाई सो अवसर प्रदान 

हुने तर बैदेमशक रोजगारी, अध्ययन, अध्यापन र पेशा–व्यवसायको क्रििा देश वामहर रहेका 

नागररकहरुलाई सो अवसर प्रदान नगनुा सिानताको अमधकारको मवपररत सिेत हुन्छ । कुनै प्रकारको 

भेदभाव मवना सबै नेपाली नागररकहरुलाई ितदानको अमधकारको उपभोग गने अवसर प्रदान गनुा 

राज्यको कताव्य हुन्छ । मनवााचनिा नागररकको साथाक सहभामगता अपररहाया मवषय हुन् भने ितदानिा 

सहभागी हुन पाउने हक हरेक नागररकको संवैधामनक अमधकार हो । संमवधानले प्रदान गरेको यस 
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अमधकारको उपभोग सवैले सिान तररकाबाट गना पाउने व्यवस्था मिलाउने दामयत्व नेपाल सरकारको 

हो । तर िुलुक बामहरबाट ितदान गना पाउने व्यवस्था नहँुदा मवदेशिा रहेका लाख  ंनेपालीहरु ितदान 

जस्तो संवैधामनक अमधकारबाट बमित हुनुपरेको अवस्था छ ।  

 

संमवधानले ितदानको अमधकार प्रदान गने तर राज्यले ितदान गने अवसर सृजना नगने हो भने 

संमवधानले व्यवस्था गरेको उक्त अमधकार मनरथाक र प्रयोजनमहन हुन जान्छ । जवसम्म जनताले 

ितपत्रिाफा त आफ्नो ईच्छा व्यक्त गना पाउने अवस्था सृजना हुदैन तवसम्म ितदान गने अमधकार 

जनतािा मनमहत हुनु वा नहुनुले कुनै िहत्व राख्दैन र मनवााचनको पररणाििा जनताको ईच्छा वास्तमवक 

रुपले प्रमतमवन्त्रित पमन हुदैन । जनताको ितदान गने अमधकारलाई िूता र पूणा रुप मदनको लामग 

उनीहरुलाई इच्छा अनुसारको ितदान गने अवसर मदनु पदाछ । संघीय लोकतान्त्रन्त्रक गणतन्त्रात्मक 

शासन प्रणाली अंगीकार गरेको हाम्रो देश नेपालले आफ्नो वामलग ितामधकारवाला नागररकहरुलाई 

संसारको जुनसुकै कुनािा रहेको भए पमन देशिा हुने आिमनवााचनहरुिा सहभागी गराई उमनहरुको 

अमभित प्रकट हुने प्रवन्ध गना जरुरी हुन्छ । हाम्रो सरकारले यस मवषयलाई आफ्नो प्राथमिक कािको 

रुपिा अंमगकार गरेको छ भने्न कुरािा हािी पूणा मवश्वस्त छ  ।  

 

सम्माननीय प्रधानिन्त्रीजू्य,  

 

नेपालको मनवााचन आयोगको तथ्ांकानुसार देशिा कुल १,६२,४३,११० ितदाता छन् । प्रमतमनमधसभाको 

मनवााचन–२०१७ िा कररब ७० प्रमतसत अथाात १,०५,८७,५२१ ितदाताले ितदान गरे । हािी प्रवासी 

नेपालीहरु िध्यपुवाका देशहरुिा कररब २५ लाख; पुवी एमशया–प्यामसमफकका देशहरुिा कररब १५ 

लाख; र युरोप, अिेररका, अमिका तथा अन्य देशहरुिा कररब १० लाख गरी भारत प्रवास बाहेक नै 

कररब ५० लाखको संख्यािा छ  ं। मय ितामधकार प्राप्त नेपाली नागररकहरु कुल ितदाताको ३० प्रमतसत 

र खसेको ितको आधा महस्साको संख्यािा छ । हािीले पठाएको ररिेट्यान्सबाट देशको कुल ३३ प्रमतसत 

अथातन्त्र धामनएको छ, र मबदेशिा आजान गरेको सीप, ज्ञान, अनुभव र पँुजी देश मबकासको अिुल्य स्रोत 

बनेको छ । िुलुक बामहर रहेको नागररकहरुको रेमिट्यान्सले अथातन्त्रिा पुयााएको योगदानबाट राज्य 

लाभान्त्रित हुने तर मतनै नागररकहरु िुलुक बामहर रहेको कारणले ितदानको अमधकारबाट बमित हुने 

कुरा न्यायको दृमिकोणबाट सिेत उपयुक्त देन्त्रखदैन । देशको जनसंख्याको ठुलो महस्सालाई अलग राखी 

मनवााचन गदाा एकातफा  मत नागररकहरुको ितामधकारलाई हनन गछा  भने अकोतफा  त्यस मनवााचनको 

पररणािले नागररकहरुको वास्तमवक इच्छा र भावनालाई प्रमतमवन्त्रित गदैन र मनवााचनकै मनश्पक्षता र 

पमवत्रतािाथी प्रश्न उठ्ने िात्र नभई यसरी गररने मनवााचनलाई जनअनुिोमदत िान्न पमन समकदैन ।  

 

नेपालको सवोच्च अदालतका िाननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान िल्ल र िाननीय न्यायाधीश श्री 

पुरुषोत्ति भण्डारीको संयुक्त इजलासको इमत सित् २०७४ चैत ७ गतेको आदेश र परिादेश   २०७३–

WO–११४९ ले, (१) बैदेमशक रोजगारीिा भएका नेपालीहरु र मवमभन्न देशहरुिान्त्रस्थत नेपालको 

कुटनैमतक मनयोग, संयुक्त रािर संघ तथा अिरामिर य संघसंस्थािा काि गना, मवश्वमवद्यालयहरुिा अध्ययन 

गना तथा मवमभन्न पेशा व्यवसाय गने मसलमसलािा मवदेशिा रहेको अवस्थािा सवै नेपाली नागररकलाई 

ितदानको अमधकार सुमनमित गना आवश्यक प्रवन्ध गना, (२) मवदेशिा रहेका नागररकहरुलाई ितदानको 

अवसर प्रदान गना मवदेशन्त्रस्थत कुटमनमतक मनकायहरुिा प्रमतमनमध िाफा त, हुलाक िाफा त वा इलेक्ट्र ोमनक 

भोमटङ्ग िधे्य कुन मवकल्पको प्रयोग गदाा अमधक से अमधक नागररकलाई स्वच्छ, मनश्पक्ष र धाँधलीरमहत 

र गोप्य तररकाबाट ितदानको अवसर प्रदान गना समकन्छ सो व्यवस्था मिलाउन, (३) नेपाली नागररकहरु 
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रहेको देशको सरकार तथा रोजगारदाता कम्पमनहरुसंग आवश्यक कुटनीमतक पहल गना, (४) सो 

सम्बन्धी आवश्यक ऐन कानुन अमवलम्ब बनाउन, (५) मवदेशिा रहेका नेपाली नागररकहरुलाई ितदानिा 

भाग मलन सके्न अवस्थाको मसजाना गने प्रयोजनाथा मवदेशिा रहेका नागररकहरुको वास्तमवक लगत 

संकलन गना दताा प्रमक्रया अमवलि शुरु गरी आउँदो मनवााचनसम्मिा मवदेशिा रहेका नेपाली 

नागररकहरुले ितदानिा सहभागी हुनसके्न वातावरण मिलाउन, नेपाल सरकार, प्रधानिन्त्री तथा 

िन्त्रन्त्रपररषदको कायाालयको नाििा आदेश–परिादेश जारी गररमदएको छ ।  

 

यसै पृष्ठभुिीिा प राणीककालीन ‘वादे–वादे–जायते–तत्ववोध’ जस्ता िन्त्रहरुबाट मदमक्षत हाम्रो संसृ्कती, 

हाम्रो आफ्नै सिाजबाद–उनु्मख संमवधान, प्रचमलत ऐन–कानुन, र अिराामिर य अनुबन्धहरु र 

लोकतन्त्रप्रमतको नेपालको मनष्ठालाई सिेत िधे्यनजर गरी प्रवासी नेपालीहरुलाई प्रवासबाटै 

प्रमतमनमधसभा, प्रदेशसभा, गाउँ तथा नगरपालीका र जनितसंग्रहका मनवााचनहरुिा प्रत्यक्ष रुपिा 

ितदान गना पाउने प्रवन्धको लामगिः  

 

(१) नेपाली पासपोटा, नागररकता वा पररचयपत्रको आधारिा प्रवासबाटै कुटनीमतक मनयोग िाफा त वा 

ईन्टरनेटको मवद्युतीय िाध्यिबाट ितदाता नािावलीिा नाि दताा गने र अद्यावमधक गना पाउने व्यवस्था 

गररयोस्,  

 

(२) प्रिाणीत ितदाता नािावलीको आधारिा जुन देशिा बसोबास गरेको हो सोही देशको नेपाली 

कुटनीमतक मनयोगिा मवद्युतीय–ितदान–यन्त्रको िाध्यिबाट प्रत्यक्ष रुपिा ितदान गने र 

आशक्तहरुको हकिा हुलाकद्वारा ितदान गना पाउने गरी व्यवस्था गररयोस् भनी जोडदार िाग गदाछ  ं

।  

 

हाम्रा िागहरु अमवलम्ब पुरा हुने आशा र मवश्वास समहत, कृतज्ञता व्यक्त गदाछ  ं। 

 

 

 

डा. सरोज कंडेल                                                  सुरेश के.सी. 

समचव                                                अध्यक्ष 

प्रवासी नेपाली िि, रामिर य कमिमट जापान              प्रवासी नेपाली िि, रामिर य कमिमट जापान 

 

बोिार्न: 

 

१. िाननीय पररािर  िन्त्री श्री डा नारायण खड्काजू्य 

पररािर िन्त्रालय, मसंहदरवार, काठिाड  ं। 

 

२. िाननीय प्रिुख मनवााचन आयुक्त श्री मदनेशकुिार थपमलयाजू्य 

श्री मनवााचन आयोग, कान्त्रिपथ, काठिाड  ं।  

 

३. नेपाली राजदुतावास 

टोमकयो, जापान 


