
 
गरैआवासीय नेपाली सघं (एनआरएनए) १२ औ ंयरुोप क्षेत्रीय बठैक – २०१९ का ननर्णयहरु 

रोम, इटाली 
३–४ अगष्ट २०१९ 

नेपाल सरकारका काननु, न्याय तथा ससंदीय माममलामन्री भानभुक्त ढकाल, कागं्रेस नेता शखेर कोइराला, 
गरैआवासीय नेपाली सघंका अध्यक्ष भवन भट्ट, ससं्थापक अध्यक्ष उपेन्र महतो, सरंक्षकहरु जीवा लाममछाने, 
शषे घले, रामप्रताप थापा, यरुोपस्स्थत नेपाली राजदतूहरु, ससं्कृतत पययटन र नागररक उड्यन सचिव 
मोहनकृष्ण सापकोटा, प्रदेश १ का सांसद बसन्त बातनयााँ, मभस्जट नेपाल २०२० का सयंोजक सरुज वदै्य, 
होटेल एशोमसएशन नेपालका अध्यक्ष मसजयना राणा, उच्ि अचिकारीहरु, जापान, अमेररका, अष्रेमलया, 
क्यानडा, हङकङ यएुई, कतार, एवम ् यरुोपका २२ रास्ष्रय समन्वय पररषद्का गरी ३५० भन्दा बढी 
प्रतततनचिहरुको सहभाचगता रहेको १२औ ंयरुोपपयन बठैक यरुोपपयन क्षरेीय सयंोजक मशव कुमार बरुवालको 
सयंोजकत्वमा इटालीको रोममा स्पन्न भएको छ   बठैकले तन्न तनणयय गदयछ  
 
१. नयााँ सपंविानले गरैआवासीय नेपालीका लाचग आचथयक, सामास्जक र सांस्कृततक अचिकार उपभोग 

गनय पाउने गरी गरैआवासीय नागररकता प्रदान गने व्यवस्था गरेपतन सपंविान जारी भएको झन्ड ै
४ वषयस्म गरैआवासीय नेपालीले सो अचिकार उपभोग गनय पाइरहेका छैनन ्   सपंविानले व्यवस्था 
गरेअनसुार तत्काल स्पष्ट काननु बनाइ कायायन्वयन गनय यो बठैक नेपाल सरकार र नेपालका 
राजनीततक दलहरुसमक्ष अनरुोि गदयछ   साथै गरैआवासीय नेपालीहरुको नेपालमा रहेको स्पपिको 
काननुी रुपमा सरंक्षण हुने व्यवस्थाका लाचग समेत हामी माग गदयछौँ   नागररकतास्बन्िी प्राप्त 
उपलब्िीलाई ससं्थागत गदै काननुमा स्पष्ट व्यवस्था र गरैआवासीय नेपालीलाई थप अचिकारका 
लाचग पहल जारी राख्न ेतनणयय यो बठैक गदयछ   

२.  सपंविानको िारा २९१ (१) ले  काम पवशषेले पवदेशमा बसोबास गने नेपाली नागररकहरुको अचिकार 
कुस्न्ठत गरेको महसशु गररएको छ   नेपाली नागररकको मौमलक अचिकार हनन ्नहुने गरी मौमलक 
अचिकारसाँग बाझझएको यो व्यवस्था सशंोिन गनय बठैक नेपाल सरकार र राजनीततक दलहरुमा 
आह्वान गदयछ    

३. पवदेशमा बसोबास गने नेपाली नागररकहरुले नेपालको तनवायिनमा भाग मलन पाउने, मतदान गनय 
पाउने अचिकार सतुनस्चित गनय स्मातनत सवोच्ि अदालतले समेत तनदेशनात्मक आदेश जारी 
गररसकेको पररपेक्षमा तत्काल प्रक्रिया ममलाई पवदेशमा बस्ने नेपालीहरुको मताचिकार सतुनस्चित 
गनय यो बठैक नेपाल सरकारसाँग माग गदयछ   सब ैगरैआवासीय नेपालीहरुलाई भावानात्मक रुपमा 
एकबद्ि गनयका लाचग गरैआवासीय नेपाली ऐनमा गरैआवासीय नेपाली सघंसाँग सहकायय गरेर 
आवचयक सिुार गनय सरकारसाँग यो बठैक आग्रह गदयछ   

४.  वापषयक २० लाख पययटक मभत्र्याउने उद्देचयसहहत नेपाल सरकारले घोषणा गररसकेको ‘‘मभस्जट नेपाल 
२०२०’’ काययिमप्रतत ऐक्यवद्िता जनाउाँ दै यो अमभयानमा होममन स्पणूय गरैआवासीय नेपालीहरुलाई 
यो बठैक आह्वान गदयछ   पररवार र आफन्तलाई भटे्न गररने भ्रमण हाल अन्तराायस्ष्टय पययटनको 
बढ्दो हहस्सा भइरहेको पररपे्रक्षमा पवदेशस्स्थत गरैआवासीय नेपालीहरुलाई आफू र आफ्नो 
पररवारसहहत नेपाल भ्रमण गनय समेत यो बठैक अनरुोि गदयछ   

५.  बठैककै अवसरमा गरैआवासीय नेपाली सघं र नेपाल भ्रमण वषय २०२० बीि सहकायय गने सहमतत 
परमा हस्ताक्षर भएको छ   यस ैबठैकमा माननीयमन्री, पययटन सचिव र नेपाल भ्रमण वषयका 



सयंोजकको सहभाचगतामा गरैआवासीय नेपालीमाझ मभस्जट नेपाल २०२० को औपिाररक सरुुवात 
समेत भएको छ   सो सहमततअनसुार सहकायय अतघ बढाउने तनणयय बठैकले गरेको छ   यसका 
साथै स्पेनको ्याड्रिडमा बनाउन पहल गररएको बदु्ि शास्न्त पाकय  योजना सफल बनाउन सहयोग 
गने तनणयय समेत गररएको छ   

६.  नेपालको हवाइ क्पनीहरुलाई यरुोपेली सघं (इय)ू को कालोसिूीबाट हटाउन पहल गरी नेपाली हवाइ 
क्पनीहरुलाई आफ्नो सेवा यरूोपस्म पवस्तार गने वातावरण बनाउन नेपाल सरकारलाई अनरुोि 
गररन्छ   अत्याचिक मारामा पययटकहरु मभत्र्याउन यरुोपस्स्थत नेपाली राजदतूावासहरु तथा नेपाल 
पययटन बोडयका मानाथय प्रतततनचिहरुसाँग समन्वय गनय यरुोपका सब ैरास्ष्रय पररषद्हरुलाई अनरुोि 
गदयछ   

७.  गत िैर १५ र १६ गत े नेपाल सरकारको आयोजना भएको अन्तरायस्ष्रय लगानी स्मेलनमा 
गरैआवासीय नेपाली सघं (एनआरएएन) ले नेपालको पवूायिार क्षेरमा लगानी गने गरी १० अबय 
रुपयैााँको लगानी कोष स्थापना गने सहमततको कायायन्वयन गने प्रततवद्िता यो बठैक गदयछ   उक्त 
कोष स्थापना गनयका लाचग देझखएका काननूी एवम ्प्रक्रियागत अड्िनहरु हटाइहदनका लाचग नेपाल 
सरकारसाँग अनरुोि गदै यरूोपस्स्थत नेपालीहरुलाई उक्त कोषमा लगानीका गनय  समेत आह्वान 
गदयछ   

८. नेपालमा हाल प्रत्यक्ष वदेैमशक लगानी सन्तोषप्रद मारामा हुन नसक्रकरहेकोमा गरैआवासीय नेपाली 
सघं चिस्न्तत छ   प्रत्यक्ष वदेैमशक लगानी, आितुनक व्यवस्थापन, नयााँ प्रपवचि मभत्र्याउने र देशको 
अथयतन्र आितुनकीकरण गने एक प्रमखु स्रोत भएको सन्दभयमा गरैआवासीय नेपाली र पवदेशी 
लगानी आकपषयत गनुय नेपाल सरकारको प्राथममकता हुनपुछय भन्ने तनष्कषय यस बठैकको छ    

९.  यरुोप क्षेरीय बठैकमा गरैआवासीय नेपालीहरुको पहलमा सरुु गररएका मनुा कृपष बजार, ठूलो खोला 
हाइिो जस्ता पररयोजनाहरु प्रस्ततु गररएको छ   यी पररयाजनासहहत कृपष, ऊजाय, पययटन, सिूना 
प्रपवचि जस्ता क्षेरमा सामहूहक लगानी गनय यो बठैक आह्वान गदयछ   

१०. लगानी प्रवद्र्िन गनय सघाउन हाल सीममत देशहरुसाँग मार भएको लगानी स्झौता (Bilateral 
Investment Promotion and Protection Agreement - BIPPA) दोहोरो करमसु्क्त स्झौता 
(Double Taxation Avoidance Agreement - DTAA) जस्ता स्झौताहरु लगानी आउन सक्न े
सब ै स्भापवत राष्रहरुसाँग गनय नेपाल सरकारसाँग यो बठैक आह्वान गदयछ   स्भाव्यताका 
आिारमा त्यस्ता राष्टहरु छनोट गरी सहकायय गने प्रततबद्िता गदयछ   यो काययमा सरकारलाई 
सघाउने प्रततबद्िता यो बठैक गदयछ   साथै स्भावनाका आिारमा  ठूला अथयतन्रहरुसाँग आचथयक 
साझेदारी स्झौताहरु (Economic Partnership) गनय समेत नेपाल सरकार यो बठैक आह्वान 
गदयछ    

११. स्वदेश तथा पवदेशमा उद्यमशीलता लगायत स्पणूय क्षेरमा महहला सहभाचगताको लाचग गरैआवासीय 
नेपाली सघंले जोड हदाँदै आएको छ   यहह नीतत अनरुुप गरैआवासीय नेपाली सघं महहला फोरम 
समेत सक्रिय रहाँदै आएको स्मरण गराउाँ दै महहला उद्यमशीलता पवकास तथा महहला सहभाचगताका 
लाचग महहलाहरुलाई लगानी क्षेरमा थप अतघ बढ्न र बढाउन आह्वान गदयछ   साथै गरैआवासीय 
अमभयानमा समेत महहलाहरुको सहभाचगता बढाउने यो बठैकले गरेको छ    

१२. गरैआवासीय नेपाली सघं नेपालका लाचग पवचवकै एक डायस्पोराको आफ्न ैक्रकमसमको सञ्जालको 
रुपमा पवकमसत भइसकेको छ   सघंका सञ्जालमा अत्याचिक मारामा दोस्रो र तसे्रो पसु्ताका 
गरैआवासीय नेपालीहरुलाई आवद्ि  गराउन जरुरी छ   यवुा पसु्तालाई अमभयानमा सक्रिय बनाउने 
िुनौतीलाई सामना गनय यरुोपस्स्थत सब ैरास्ष्रय समन्वय पररषदहरुलाई यो बठैक आह्वान गदयछ   
सघंका आगामी काययिमहरुमा यवुाहरुको रुिीका पवषय एव ंकाययिम समाबेश गनय सबमैा यो बठैक 



अनरुोि गदयछ   नेपालको भाषा ससं्कृततलाई जोगाइ राख्नका तनस््त गरैआवासीय नेपालीका 
सन्तानलाई नेपालको भाषा, मलपप, ससं्कार, ससं्कृतत मसकाउने कायय गनय सब ैरास्ष्रय पररषद्साँग 
अनरुोि गदयछ    

१३.  माल्टा, पोल्याण्ड र पोिुयगलमा राजदतुाबास स्थापना गनय यो बठैक आह्वान गदयछ   कुटनीततक 
ममशन सरुु नहुाँदास्म ती मलुकुहरुमा सहज र नस्जक हुने कुटनीततक तनयोगमा हस्तान्तर गराउन 
समेत यो अनरुोि गदयछ   नेपालमा कुटनीततक तनयोग भएका यरेुपपयन यतुनयन (इय)ू का मलुकुहरुले 
यरुोपमा बसेको नेपालीहरुको पाररवाररक पववरण बझु्न ुपरेमा नेपाल सरकारका तनकाय माफय त वा 
नेपालको सरुक्षा तनकायसहहत मार आउने व्यवस्था गनय यो बठैक परराष्र मन्रालयमाफय त यो बठैक 
अनरुोि गदयछ   यरुोपपयन क्षेरीय बठैकमा बिेको रकम यरूोपमा आप्रवासी समस्यामा परेका 
नेपालीहरुको सहयोगको लाचग स्थापना हुने यरूोप स्तरीय राहत कोषमा ज्मा गररनेछ   

१४.  हाल ैमार नेपालमा आएको बाढी पीड्रडतको सहयोगको लाचग गरैआवासीय नेपाली सघंका तफय बाट 
प्रिानमन्री राहत कोषमा रु ५१ लाख रुपयैााँ सहयोग गने तनणयय यो बठैक गदयछ    

१५. गरैआवासीय नेपाली हदवस २०१९ को अवसर पारेर आगामी अक्टोबर–१३ देझख १६ मा काठमाडौंमा 
हुने ९औ ँ पवचव स्मेलन तथा अन्तरायस्ष्रय महाचिवेशन सफल पानय सब ै रास्ष्रय समन्वय 
पररषदहरुलाई आह्वान गररन्छ   

१६. पवदेशस्स्थत नेपाली तनयोगहरुमा आचथयक कुटनीततकलाई बढी प्रभाावशाली बनाउने उद्देचयले वाझणज्य 
तथा अथय, पययटन तथा मानव सशंािन हेनय छुट्टाछुट्टै व्यस्क्तको व्यवस्थापन गनय नेपाल सरकारसाँग 
अनरुोि गने    

१७. गरैआवासीय नेपाली सघं भपू ुगोखायहरुले उठाउाँ दै आएको मागप्रतत ऐक्यबद्िता जाहेर गदै कुटनीततक 
माध्यमबाट सो पवषय स्बोिनका लाचग नेपाल सरकारसाँग आग्रह गदयछ    

 
यो बठैकमा सहभागी हुने प्रमखु अततचथ पवमशष्ट अततचथहरु अन्य अततचथहरु पवमभन्न मलुकुबाट पाल्नभुएका 
गरैआवासीय प्रतततनिीहरु, बठैकमा सहभाचगता जनाएर गरैआवासीय नेपालीसाँग सहकायय गने प्रततबद्िता 
जनाउन हुने अस्ष्रया, बेस्ल्जयम, डनेमाकय , फ्रान्स, जमयनी, स्पेन, स्वीट्जरल्याण्ड, रमसया, सयंकु्त अचिराज्य 
स्स्थत नेपाली राजदतूहरुका प्रतततनिीहरुमा यो बठैक आभार व्यक्त गदयछ    साथै बठैक सफलतापवूयक 
स्पन्न गनय सहयोगी स्पणूय प्रायोजक, सहयोगी एव ंस्वयसंेवक, परकार र कलाकार सबमैा यो बठैक 
हाहदयक आभार प्रकट गदयछ   बठैक सफलतापवूयक आयोजना गनय खेलेको भमूमकाका लाचग रास्ष्रय समन्वय 
पररषद् इटालीलाई हाहदयक िन्यवाद ज्ञापन गदयछ    बठैक आयोजना गनयका लाचग ठूलो  सहयोग  गनुयभएका 
रोमस्स्थत नेपाली महावाझणज्यदतू पावोलो लगुारीलाई पवशषे िन्यवाद ज्ञापन गदयछ   
 
डा. बरी केसी 
महासचिव, गरैआवासीय नेपाली सघं 
४ अगष्ट, २०१९ रोम, इटाली 


