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पे्रस वक्तव्य 

 

माननीय अर्थमंत्री जनार्थन शमाथ 'प्रभाकर' ले २९ मे २०२२ (२०७९ जेठ १५) आइतबारका दर्न आगामी आदर्थक वर्थ २०७९/८० का 

लादग प्रस्ततु गनुथ भएको बजेट वक्तव्यमा गैरआवासीय नेपाली संघले उठाउर् ै आएका र्पु्र ै मागहरुलाई सम्बोधन गररएको तर्ा 

गैरआवासीय नेपालीहरु लदित दवदभन्न कायथक्रमहरु घोर्णा गररएकोमा संघ त्यसको स्वागत गर्थछ ।  
 

यो बजेट मार्थ त नेपाल सरकारले दवर्शेी लगानीको न्यनूतम सीमा रु. ५ करोड बाट घटाएर  रु. २ करोड कायम गनुथका सार्ै १० करोड 

सम्मको वैर्देशक लगानीको स्वीकृदत स्वचादलत प्रणालीबाट हुने व्यवस्र्ा दमलाउने घोर्णा गरेको  छ ।   
 

यसै गरी दधतोपत्रको र्ोश्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी खलुा गनथ कानूनी व्यवस्र्ा दमलाउने र वैर्देशक रोजगारीमा 

गएका नेपालीहरूलाई दधतोपत्रको प्रार्दमक दनष्काशनमा र्श प्रदतशत शेयर आरदित गने व्यवस्र्ा पदन गररएको छ । 
 

उत्पार्नमलूक एवं दनयाथतजन्य उद्योगमा वैर्देशक लगानी आकर्थण गनथ एवं गैरआवासीय नेपालीको लगानी दभत्र्याउन वैर्देशक 

लगानीसम्बन्धी काननू तर्ा प्रदक्रयामा सधुार गने,  उद्योग स्र्ापनाको लादग आवश्यक पने जग्गाको हर्बन्र्ीसम्बन्धी व्यवस्र्ा 

पनुरावलोकन गने सार्ै  उद्योग सञ्चालनका लादग ५० वर्थसम्म जग्गा लीजमा दर्न सदकने व्यवस्र्ा दमलाउने घोर्णा गररएको छ ।   
 

त्यस्तै सावथजदनक ऋणलाई उच्च प्रदतर्ल प्राप्त हुने आयोजना एवं रादष्िय पुुँजी दनमाथणका िेत्रमा पररचालनका लादग आन्तररक ऋण 

पररचालन गर्ाथ वैर्देशक रोजगारीमा गएका नागररकहरू र गैरआवासीय नेपालीलाई लदित गरी ऋणपत्र जारी गररने पदन बजेटमा 

उल्लेख छ ।  
 

संघले वैर्देशक रोजगारीलाई सरुदित र मयाथदर्त बनाउन नेपाल सरकारसंग सहकायथ गर् ैआएको दवदर्तै छ ।   आगामी आदर्थक वर्थको 

बजेटमा वैर्देशक रोजगार सम्वद्ध सेवाहरुलाई अनलाइन प्रणाली मार्थ त प्रर्ान गनथ व्यवस्र्ा दमलाउने, वैर्देशक रोजगारीमा गएका 

व्यदक्तहरुलाई टेलीमेदडदसन सेवा प्रवाह गनथ आवश्यक व्यवस्र्ा दमलाउने, वैर्देशक रोजगारीमा रहकेा श्रदमकहरुका लादग संदचत 

लगानी कोर् संचालन गने लगायतका प्रावधानहरुको घोर्णा गररएको छ ।   
 

यसै गरी वैर्देशक रोजगारीमा रहकेा श्रदमकहरुलाई सामादजक सरुिा कोर् मार्थ त योगर्ानमा आधाररत सामादजक सरुिाको र्ायरामा 

आवद्ध गने तर्ा औपचाररक माध्यमबाट दवप्रेर्ण पठाउने वैर्देशक रोजगारीमा रहकेा नेपाली नागररकलाई राहर्ानी नवीकरण, 

कन्सलुर सेवा तर्ा श्रम स्वीकृती नदवकरण वापत लाग्ने शुल्क वा र्स्तरुमा ५० प्रदतशत छुट दर्ने घोर्णाको पदन हामी स्वागत गर्थछौं ।   

गैरआवासीय नेपाली संघले हालै प्रधानमंत्री कायाथलयमा दलदखत सझुावहरु दर्रं् ैवैर्देशक रोजगारबाट र्दकथ एका नेपालीलाइ स्वर्शेमै 

रोजगारी उपलब्ध गराउन राज्यको तर्थ बाट पहल गनथ आग्रह गरेको दर्यो।  आइतबार प्रस्तुत बजेटमा  वैर्देशक रोजगारबाट र्दकथ एका 

नागररकलाई सहुदलयत पणूथ ऋणको व्यवस्र्ा गने लगायतका घोर्णा गररएका छन ्।  
 

दवर्शेी नागररकलाई नेपालमा अपाटथमेन्ट खररर्को बाटो खलुा गने जस्ता प्रावधानहरु पदन सकारात्मक छन ् ।  यसअदघ नेपाल 

सरकारले दवर्शेमा बसोबास गरर रहकेा नेपालीहरुलाई नेपाली बैंकमा डलर खाता खोल्न सहज गनुथका सार्ै  यही जनु १ ताररखर्देख 

नेपाल राष्ि बैंकले आकर्थक व्याजर्र दर्ने गरी वैर्देशक रोजगार बचतपत्र दनष्काशन गनथ लागेको छ ।  हामी यस्ता कर्महरुका लादग 



 

नेपाल सरकारलाई धन्यवार् दर्रं् ैयी सदुवधाबाट लाभ दलंर्ै आफ्नो मातभृदूमको अर्थतन्त्रलाई पदन टेवा पु-याउन सम्पणूथ गैरआवासीय 

नेपाली दमत्रहरुमा हादर्थक अदपल गर्थछौं । 
 

गैरआवासीय नेपाली संघले आफ्नो स्र्ापना कालर्देख नै संसारभरर रै्दलएका गैरआवासीय नेपालीहरुसंग रहकेो सीप, पूुँजी र अनभुव 

नेपालको दवकासमा उपयोग गनथ सक्र्ो प्रयास गर् ैआएको छ ।  आउुँर्ा दर्नहरुमा पदन संघ नेपाल सरकारसंग हातेमालो गनथ तत्पर छ ।  

नेपाल सरकारले आगामी आदर्थक वर्थको बजेटमा गरेका गैरआवासीय नेपालीसंग सम्बदन्धत घोर्णाहरुलाई व्यवदस्र्त र प्रभावकारी 

रुपमा कायाथन्वयन गनथ हामी आग्रह गर्थछौं ।  यसको लादग आवश्यक सहयोग गनथ संघ तयार रहकेो पदन जानकारी गराउन चाहन्छौं ।  
 

संघले उठाउंर् ैआएको गैरआवासीय नेपाली  नागररकताको कायाथन्वयन यर्ादशघ्र हुने व्यवस्र्ा दमलाउन पदन हामी नेपाल सरकारलाई 

आग्रह गर्थछौं ।   
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