
  

'गरैआवासीय नेपाली पवूााधार ववकास कोष' अन्तकका या कायाक्रम सम्बन्धी 
प्रेस ववज्ञप्तत 

 

विश्िभर छररएर रहेका गरैआिासीय नेपालीहरुलाई ऐक्यिध्द गदै नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा 
सााँस्कृततक विकासमा टेिा परु् याउनेने उनेदेदेश्यले ‘नेपालीका लार्ग नेपाली’ भन्ने भािनाका साथ गरैआिासीय 
नेपाली सघं एक सकृय अभभयानमा िुटेको सििविर्ित ै छ । देश अत्यन्त अफ्ठेरो अिस्थामा रहेको 
समयमा पतन प्रततफलको र्िन्ता नगरी गरैआिासीय नेपालीहरुले नेपालमा आफ्नो क्षमता अनसुारको 
लगानी गदै आएका छन ्। लामो समय पतछ नेपालले रािनीतत स्थातयत्ि प्राप्त गरी आर्थिक सम्िदृेर्िको 
िरणमा प्रिेश गरेकाल े हामीलाई लगानी गनि थप उनेत्साह भमलेको छ । आर्थिक विकासको ऐततहाभसक 
अिसरमा गरैआिासीय नेपालीहरु पतन एक हहस्सा बन्न िाहन्छन ् । अत: गरैआिासीय नेपाली सघं 
अन्तरािजरिय समन्िय पररषदको ितिमान कायि सभमततले एक ‘नेपाल पिूाििार विकास कोष’को स्थापना 
गने तनणिय गरेको छ । यसको लार्ग नेपाल सरकार र सरोकारिाला पक्षहरुसाँग आिश्यक छलफल गरी 
प्रारजम्भक अििारणापत्र तयार भई विभभन्न राजरिय समन्िय पररषदहरुमा छलफलको िरणमा छ । यस ै
सन्दभिमा गरैआिासीय नेपाली सघं यकेुको आर्थत्यतामा ‘गरैआिासीय नेपाली पिूाििार विकास कोष’ बारे 
पहहलो अन्तरकृया कायिक्रम सम्पन्न भएको छ ।  

 

नेपाल रारि बैंकका गभनिर डा. र्िरजजििी नेपालको प्रमखु आर्थत्य र बेलायतका लार्ग नेपाली रािदतु 
महामहहम डा. दगुाि बहादरु सिेुदीको विभशरट उनेपजस्थततमा नेपाल उनेघोग बाणणज्य महासघंका उनेपाध्यक्ष तथा 
ग्लोबल आईएमईका अध्यक्ष िन्र ढकाल, गरैआिासीय नेपाली सघंका अध्यक्ष भिन भट्ट, उनेपाध्यक्ष देिय 
कुमार पन्त र कुल आिायि, पिूि अध्यक्ष िीिा लाभमछाने लगायत एनआरएनका अभभयन्ताहरुको प्रत्यक्ष िा 
विध्यतुीय सहभार्गता भएको यस कायिक्रममा बेलायत, बेजजियम, तनदरजयाण्ड, आएरजयाण्ड, िमिनी, िापान, 

डनेमाकि  लगायतका देशहरुबाट गरैआिासीय नेपालीहरुको सहभार्गता रहेको र्थयो । अन्तकृि या कायिक्रममा 
उनेठेका विषयहरुका मखु्य बदुााँहरु साििितनक िानकारीको लार्ग यस बक्तव्य माफि त पे्रभसत गररएको छ।   

१)  गरैआिासीय नेपाली सघं अन्तरािजरिय पररषदले भौततक पिूाििार विकासका क्षते्रमा लगानी गनिको लार्ग 
१० अिि नेपाली रुपैंयाको एक ‘गरैआिासीय नेपाली पिूाििार विकास कोष’ को स्थापना गने घोषणा गदिछ 
।  यस लगानी कोषमा तनजश्ित अशं िदेैभशक रोिगारमा िाने नेपालीहरुलाई सतुनजश्ित गररनेछ । यस 
कोषमा आफ्नो क्षमता अनसुारको लगानी गनि सब ैगरैआिासीय नेपालीहरुलाई आव्हान गदिछौं । यस अतघ 
३५ देशका ८३५ लगानीकतािको सहभार्गतामा स्थापना भएको ‘एनआरएन ईन्भेरटमेन्ट कम्पनी’ ले नेपालको 
तनिी क्षेत्रको साझेदारीमा लम्िुङको दोदी खोलामा २७ मेघािाटको िलविध्यतु पररयोिनाको तनमािण कायि 
सम्पन्न हुने िरणमा रहेको र यस कम्पनीले अन्य क्षेत्रमा पतन लगानी गरेको िानकारी गराउनेदै उनेक्त 
नमनूा कम्पनीको अनभुिबाट अहहले स्थापना हुन लागेको नयााँ कम्पनीलाई झन सशक्त रुपमा अगाडड 
बढाउनेन सहयोग हुने महससु गरेका छौं ।  

२)  हाल बाहहर रहेको पसु्ता गरैआिासीय नेपालीको पहहलो पसु्ता भएको र उनेनीहरु स्थावपत हुने क्रममा 
भएकोले व्यजक्तगत रुपमा ठूलो पररमाणको लगानी गनि सक्ने क्षमता भएका गरैआिासीय नेपालीहरुको 
सखं्या थोरै छ । कररब दईु ततहाई गरैआिासीय नेपालीहरु मध्यपिूि लगायतका देशहरुमा िदेैभशक 
रोिगारीमा छन ्र उनेनीहरुको आम्दानी मलुत उनेत्पादक क्षते्रमा खिि हुन सकेको देणखदैन । अत: िदेैभशक 
रोिगारमा गएका र साना स्तरको लगानी गने गरैआिासीय नेपालीहरुलाई पतन लगानीमा सहभार्गता गनि 
आिश्यक रहेको छ । यसको लार्ग नयााँ स्थापना हुन लागेको कम्पनी आईपीओ (IPO) मा िान आिश्यक 
छ । तसथि कम्पनी स्थापना भएर स्रोत सकंलन गरी लगानी गनि सरुु गरेपतछ लगत्त ैआइपीओमा िान 



  

पाउनेने ब्यबस्था गनि नेपाल सरकारलाई अनरुोि गदिछौं । हाल काननूीरुपमा आईपीओमा िान पाउनेने 
ब्यबस्था भएता पतन प्रक्रक्रयागत कहठनाइहरु रहेका छन ्।  

३)  गरैआिासीय नेपालीको र बदेैभशक लगानी आकषिण गनि दोहोरो कर छुट (DTA) को ब्यबस्था हुन ु
आिश्यक छ । नेपालले हालसम्म भारत, थाईजयाण्ड, पाक्रकस्तान, र्िन, दक्षक्षण कोररया, मररसस, निे, अजस्िया, 
कतार र श्रीलकंा लगायत भसभमत देशसाँग मात्र ैदोहोरो कर छुट (DTA) सझंौतामा हस्ताक्षर गरेको छ, िबकी 
तछमेकी देश भारतले ८५ र िीनले १२५ देशसगं यस्तो सजन्िमा हस्ताक्षर गरेकोले त्यहााँ सहि रुपमा 
प्रिासी नागररकहरुको र बदेैभशक लगानी भभत्रत्रने क्रम बढ्दो छ । अत: उनेजलेख्य सखं्यामा गरैआिासीय 
नेपालीहरु बसोबास गने अमेररका, क्यानडा, अस्िेभलया, यरुोप, बेलायत, िापान आहद देशहरुसाँग 
प्राथभमकताका साथ दोहोरो कर छुट सझंौता गनि सरकारलाई अनरुोि गदिछौं ।  

४)  यस लगानी कोषको व्यापकताका लार्ग नेपालको तनिी क्षेत्र र नेपाल सरकार समेतको लगानी होस ्
भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ । कोषमा नेपाल सरकारको सहभार्गताले लगानीसगं सम्बजन्ित नीतत तनयम 
र काननूी प्रकृयामा सहि हुने र नेपालको तनजि क्षेत्र सलंग्न हुाँदा योिना ियन र कािािन्ियन गनि सहि 
हुनेछ । नेपाल सरकारले प्रत्यक्षरुपमा िा सरकारको लगानी रहेका ससं्थानहरु, िस्त ैसिंय कोष, बीमा 
ससं्थान, नागररक लगानी कोष, त्रबदेयतु विकास कोष आहद माफि त उनेर्ित अशं यस कोषमा लगानी गनि 
अनरुोि गदिछौं ।  

५)  गरैआिासीय नेपाली सबंन्िी ऐन २०६४ लगायत लगानीसाँग सम्बजन्ित ऐन तथा काननूलाई 
समयानकुुल पररमाििन गनि आिश्यक प्रकृया अगाडड बढाउनेन सरकारलाई अनरुोि गदिछौं । 

६)  त्रबप्रेषण (रेभमट्यान्स) लाई बैंक्रकङ च्यानलबाट नेपालमा भभत्र्याउनेन सघंले सहयोग गने प्रततिदेदता 
गदिछ ।  

७)  अन्त्यमा, यस अन्तकृि या कायिक्रममा गररमामय उनेपजस्थतत रही दोहोरो कर छुट, आईपीओमा सहिीकरण, 

नयााँ कम्पनीमा नेपाल सरकारको सहभार्गता आहद विषयमा सकारात्मक हुन ु भएकोमा प्रमखु अततर्थ 
गभनिर डा. नेपाल तथा महामहहम रािदतु डा सिेुदी प्रतत सघं हाहदिक आभार व्यक्त गदिछ । यसगैरी 
कायिक्रमका अततर्थ नेपाल उनेघोग बाणणज्य महासघंका उनेपाध्यक्ष तथा आईएमईका अध्यक्ष िन्र ढकालले 
गरैआिासीय नेपालीसाँग लगानीमा साझदेारी गनि नेपालको तनिी क्षेत्र सकारात्मक रहेको िानकारी हदन ु
भएबाट हामी थप उनेत्साहहत भएका छौं । कायिक्रमका अन्य सहभागीहरु तथा कायिक्रमको आततथ्य गने 
गरैआिासीय नेपाली सघं यकेुलाई िन्यिाद ज्ञापना गदिछौं । यस्ता खालका अन्तरकृया कायिक्रमहरु तनकट 
भविरयमा अन्य देशहरुमा आयोिना गरी कोष स्थापनालाई अभभयानका रुपमा अतघ बढाउनेने पतन 
िानकारी गराउनेदछौं ।    

िन्यबाद ! 
 

भषूण तघभमरे 

प्रिक्ता 
गरैआिासीय नेपाली सघं, अन्तरािजरिय समन्िय पररषद 
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