
 

 
गैरआवासीय नेपाली संघ  

काठमाडौं सेममनार – २०२२ का मनष्कर्षहरु  

 

“एक पटकको नेपाली, सधै ैँको नेपाली” भन्ने मूलमन्रका साथ स्थापना भएको गैरआवासीय नेपाली संघले  १६ जनु २०२२ 

का दिन "नागररकता, मतामधकार, लगानी तथा वैदमेिक रोजगार" दवषयक सेदमनार सम्माननीय प्रधानमन्री शेरबहािरु 

िउेवाज्यकूो प्रमखु आदिथ्यिामा सम्पन्न भयो । यसैगरी माननीय प्रमखु दनवााचन आयकु्त, माननीय मन्रीज्यहूरु, माननीय 

सासंिज्यहूरु, राजनीदिक िलका नेिाज्यहूरु, दवषयगि दवज्ञ, नेपाल सरकारका उच्च पिस्थ अदधकारीहरू, नीदज िथा व्यवसादयक 

संघसंस्थाका प्रदिदनदधहरू, संचारकमीहरु एवं दवश्वभरबाट भौदिक रुपमा ४०० िथा अनलाईन माध्यमबाट ६०० भन्िा बढी जोदिन ु

भएका गैरअवासीय नेपालीहरुको सदिय सहभादगिा दथयो ।   

 

गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बदन्धि मदु्दाहरुमा दवस्ििृ छलफल गरी प्राप्त दनष्कषाहरुलाई दनम्नानसुार प्रस्ििु गररएको छ: 

  

१. संघले आफ्नो स्थापनाकालिदेख उठाउँि ैआएका दवदभन्न मदु्दाहरुलाई सरकारको नीदि िथा कायािम एवं आदथाक वषा 

२०७९-८० को बजेटमा सम्बोधन भएकोमा नेपाल सरकार प्रदि संघ  हादिाक कृिज्ञिा व्यक्त गिाछ । साथै गैरआवासीय 

नेपालीहरुलाई लदिि गरी नेपालका बैंकमा िलर खािा खोल्न सहज गनुाका साथै आकषाक व्याजिर प्राप्त हुन ेगरी वैिदेशक 

रोजगार बचिपर दनष्काशन गरेकोमा नेपाल सरकार एवं नेपाल राष्र बैंक प्रदि धन्यवाि ज्ञापन गिाछ । 

 

२. संदवधानमा भएको व्यवस्थाको भावना अनरुुप गैरआवासीय नेपाली नागररकले नेपाली नागररक सरह सामादजक, 

सांस्कृदिक र आदथाक अदधकार उपभोग गना पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागररकिा प्रिान गना आवश्यक काननूी 

व्यवस्था ित्काल गररदिन संघ नेपाल सरकार िथा राजनीदिक िलहरुसँग हादिाक अनरुोध गिाछ ।  

 

३. गैरआवासीय नेपाली ऐन लगायि गैरआवासीय नेपालीसँग प्रत्यि सरोकार राख्ने दविशेी लगानी िथा प्रदवदध हस्िान्िरण 

ऐन (FITTA) िथा त्यस सम्बदन्ध दनयमावली िथा आिशेमा संशोधन गरी गैरआवासीय नेपालीको लगानी अदभबदृि 

गनाको लादग गैरआवासीय नेपाली सम्बदन्ध ऐनले पररकल्पना गरे अनसुार नेपाली नागररक सरह न्यनुत्तम  लगानी दसमा 

लाग ुनगने व्यवस्था कायम गने साथै दधिोपर ऐन िथा दनयमावलीमा संशोधन गरी गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई 

समेि नेपालको दधिोपर दवदनमय बजारमा प्रवेश गराउन आवश्यक पहल गररदिन ुहुन नपेाल सरकार िथा सरोकारवाला 

दनकायलाई संघ हादिाक अनरुोध  गिाछ  । 

 

४. दविशेमा बस्ने नेपाली नागररकहरुलाई मिादधकारको व्यवस्था दमलाउन आवश्यक ऐन, कानून दनमााण गनुाका साथै नेपाली 

नागररकिा वाहक गैरआवासीय नेपालीहरुले सम्बदन्धि दविशे दस्थि नेपाली कुटनीदिक दनयोगहरु माफा ि मििािा 

नामावलीमा नाम ििाा गने  एवं रादष्रय पररचय पर समेि बनाउन सक्ने व्यवस्था दमलाउनका लादग नेपाल सरकार, दनवााचन 

आयोग लगायि सम्वि दनकायहरुलाई संघ हादिाक आग्रह गिाछ । 

 

५. गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपालमा दभत्र्याउन सरल, सहज र अनकूुल वािावरण दनमााण गनुाका साथै काननूी बाधा 

अि्चनलाई संशोधन गना संघ आग्रह गि ै नेपालमा रोजगारी दसजाना, उद्यमदशलिा िथा पवूााधार दवकास र नेपालीहरूको 



जीवनस्िर उकास्न सहयोग हुने गरी समिृ नेपाल दनमााणमा गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानी प्रोत्सादहि गना संघ प्रदिबि 

छ ।   

 

६. दिदटश गोखाा सैदनकको समान हक, अदधकार िथा पेन्सन लगायिका मागहरुको उदचि सम्बोधन गना नेपाल सरकारले 

गरररहकेो पहलको स्वागि गि ैकूटनीदिक माध्यमबाट बाँकी रहकेा समस्याहरु समेि समाधान गना संघ हादिाक आग्रह 

गिाछ । 

 

७ गैरआवासीय नेपाली नागररकिा प्राप्त गना कदठनाई हुने मलुकुमा बसोबास गने नेपालीलाई हाल प्रिान गि ै आएको 

गैरआवासीय नेपाली पररचयपरलाई थप अदधकार सदहि दनरन्िरिा दिन र  साथै थाईल्याण्ि, म्यानमार, मलेदसया, दफजी 

लगायिका िशेहरुमा पसु्िौ िदेख बसोबास गरी आएका नेपालीहरुलाई सहज रुपमा नेपालसंग जोि्न सामादजक, 

साँस्कृदिक र आदथाक अदधकार सदहिको गैरआवासीय नेपाली पररचय पर प्रिान गनाको लादग गैरआवासीय नेपाली 

ऐनमा संशोधन गना अनरुोध गिाछ । 

 

८ वैिदेशक रोजगारमा रहकेा नेपालीको सरुदिि भदवष्यका लादग आवश्यक संयन्र बनाई श्रम सम्झौिामा उल्लेदखि 

सामादजक सरुिा कोषको अदनवाया कायाान्वयनका लादग संघ आग्रह गिाछ । साथै गन्िव्य मलुकुदस्थि नेपाली 

ििूाबासहरुबाट राहिानी नदवकरण,  पनुःश्रम स्वीकृदि िथा बीमा नदवकरण लगायि अन्य समस्या समाधान गने व्यवस्था 

गरर श्रदमकहरु अवैधादनक रुपमा रहन बाध्य हुने अवस्थाको अन्त्य गना संघ आग्रह गिाछ ।   

 

९ वैिदेशक रोजगारलाई सरुदिि, व्यवदस्थि र मयाादिि बनाउन िि िथा िादलम प्राप्त जनशदक्त मार दविशे पठाउने; गन्िव्य 

मलुकुको पररवेश अनसुार सचेिानात्मक सचूना प्रवाह गने  िथा श्रम सम्झौिा भएको मलुकुसँग नदवकरण र नयाँ संभादवि 

गन्िव्य मलुकुसँग श्रम सम्झौिा गना संघ अनरुोध गिाछ ।  साथै, वैिदेशक रोजगारबाट फदका एका नेपालीहरुको ज्ञान सीप र 

प्रदबदध नेपालको व्यवसादयक िथा आदथाक दवकासमा योगिान हुनेगरी पनुःएकीकरण कायािम नेपाल सरकारको 

सहकायामा सञ्चालन गने प्रदिबद्दिा व्यक्त गिाछ । 

 

१६ जनु २०२२  

काठमािौ, नेपाल । 

 

 


