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गैरआवासीय नपेाली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनन बनकेो ववधेयक 

 

प्रस्तावना : गैरआवासीय नेपालीहरु बीच नपेालप्रततको सामीप्यता तथा सौहार्नता अतिववृि गनन, नेपाल 

तथा नेपाली नागररक र गैरआवासीय नेपालीबीच रहँरै् आएको बहआुयातमक िावनात्मक एकता र 

सम्बन्ध अझ बढी सदुृण गनन, गैरआवासीय नेपालीले आर्नन गरेको ज्ञान, शीप र पूरँ्ीलाई नेपालमा 

आकर्नण गनन र गैरआवासीय नेपालीको हैतसयत, अतधकार वा सवुवधाका सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपाली 

सम्बन्धी प्रचतलत कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनन वाञ्छनीय िएकोले, 

 संघीय संसर्ले यो ऐन बनाएको छ। 

  पररच्छेर् - १ 

प्रारम्म्िक 

१. संम्िप्त नाम र प्रारम्ि : (१) यस ऐनको नाम “गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०७७” 

रहेको छ। 

  (२) यो ऐन प्रमाम्णकरण िएको एकानब्बेऔ ंदर्नरे्म्ि प्रारम्ि हनुेछ। 

(३) यो ऐन नेपाल बावहर रहे बसेको यस ऐन अन्तगनतको सवुवधा प्राप्त गने गैरआवासीय 

नेपाली समेतलाई लागू हनुेछ । 

२. पररिार्ा : ववर्य वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “गैरआवासीय नेपाली” िन्नाले रे्हायको व्यम्ि सम्झन ुपछन:- 

    (१) गैरआवासीय नेपाली नागररकता प्राप्त व्यम्ि, 

    (२) नेपाली मूलको ववरे्शी नागररक, 

    (३) ववरे्शमा बस्ने नेपाली नागररक, 



www.lawcommission.gov.np 

2 

 

(४) ववरे्शी नागररकबाट नेपालतित्र नेपाली नागररकको हैतसयतमा 

धमनपतु्र वा धमनपतु्रीको रुपमा ग्रहण िई ववरे्शमा रहेका व्यम्ि 

। 

(ि) “गैरआवासीय नेपाली नागररकता प्राप्त व्यम्ि” िन्नाले कानून बमोम्र्म 

गैरआवासीय नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यम्ि सम्झन ु

पछन। 

(ग) “गैरआवासीय नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र” िन्नाले नेपाली मूलको 

ववरे्शी नागररकलाई कानून बमोम्र्म दर्इएको गैरआवासीय नेपाली 

नागररकताको प्रमाणपत्र सम्झन ुपछन। 

(घ) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोम्र्म” िन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको 

तनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोम्र्म सम्झन ुपछन। 

(ङ) “तनयोग” िन्नाले कुनै ववरे्शी मलुकुम्स्थत नेपाली रार्रू्तावास, स्थायी 

तनयोग, नेपाली महावाम्णज्य रू्तावास, वाम्णज्य रू्तावास, ववशेर् तनयोग 

सम्झन ु पछन र सो शब्र्ले कूटनीततक कायन गनन नेपाल सरकारले 

स्थापना गरेको ववरे्शम्स्थत कुनै कायानलय समेतलाई र्नाउँछ ।  

(च) “नेपाली उत्पम्िको व्यम्ि” िन्नाले नेपाली मूलको ववरे्शी नागररक 

बाहेक नेपाली उत्पम्िको अन्य ववरे्शी नागररक सम्झन ुपछन । 

(छ) “नेपाली मूलको ववरे्शी नागररक” िन्नाले र्म्िण एम्शयाली िेत्रीय 

सहयोग संगठनको सर्स्य राष्ट्र बाहेकका रे्शमा बसोबास गरेको 

सातबकमा वंशर्को वा र्न्मको आधारमा तनर् वा तनर्को बाब ु वा 
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आमा, बारे् वा बज्यै नेपालको नागररक रही पतछ ववरे्शी मलुकुको 

नागररकता प्राप्त गरेको व्यम्ि सम्झन ुपछन। 

 (र्) “पररचयपत्र” िन्नाले र्फा ५ बमोम्र्म र्ारी िएको पररचयपत्र सम्झन ु

पछन । 

(झ) “पररवारको सर्स्य” िन्नाले गैरआवासीय नेपालीको एका सगोलमा रहेको 

वा तनर् आफैले पालन पोर्ण गनुन पने नेपाली मूलको पतत वा पत् नी, 

छोरा छोरी, बाब ुआमा, बारे् बज्यै वा नातत नाततनी सम्झन ु पछन । 

(ञ) “मन्त्रालय” िन्नाले नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय सम्झन ुपछन । 

(ट) “ववरे्शमा बस्ने नेपाली नागररक” िन्नाले रे्हाय बाहेकका कुनै पेशा, 

व्यवसाय वा रोर्गारीमा रही कम्म्तमा र्ईु वर्न रे्म्ि अन्य ववरे्शी 

मलुकुमा बसोबास गरररहेको नेपाली नागररक सम्झन ुपछन:- 

(१) र्म्िण एम्शयाली िेत्रीय सहयोग संगठनको सर्स्य राष्ट्रमा 

बसोबास गरेको, 

 (२) नेपाल सरकारबाट िवटई कुनै तनयोगमा बहाल रहेको, 

(३) ववरे्श म्स्थत कुनै म्शिण संस्थामा अध्ययन गरररहेको । 

 (ठ) “संघ” िन्नाले र्फा ३५ बमोम्र्म स्थापना िएको गैरआवासीय नेपाली 

संघ सम्झन ुपछन । 
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पररच्छेर्-२ 

गैरआवासीय नपेालीको अतिलेि, हैतसयत तथा पररचयपत्र 

 

३. नाम र्तान गराउन े: (१) कुनै गैरआवासीय नेपाली वा तनर्को पररवारको सर्स्यले गैरआवासीय 

नेपालीको हैतसयतमा नाम र्तान गराउन चाहेमा तनर्ले आफ्नो वा आफ्नो पररवारको सर्स्यको 

तोवकएको वववरण िलुाई नेपालतित्र िए तोवकएको तनकाय र नेपाल बावहर िए सम्बम्न्धत 

तनयोगमा तनवेर्न दर्न ुपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) मा र्नुसकैु कुरा लेम्िएको िए तापतन नेपालतित्र िए गैरआवासीय 

नेपाली संघको केन्रीय कायानलय र नेपाल बावहर िए सम्बम्न्धत ववरे्शी मलुकु वा त्यसको 

कुनै शहर वा प्रान्तमा रहेको संघको शािाले तोवकएको वववरण िलुाई आतधकाररक रुपमा 

प्रमाम्णत गरी गैरआवासीय नेपालीको नाम र्तान गराउन तनवेर्न दर्न सक्नेछ । 

(३) उपर्फा (१) वा (२) बमोम्र्मको तनवेर्न ववद्यतुीय माध्यम माफन त दर्न सवकनेछ 

। 

(४) उपर्फा (१), (२) वा (३) बमोम्र्म तनवेर्न दर्एकोमा नेपालतित्र िए तोवकएको 

अतधकारी र नेपाल बावहर िए सम्बम्न्धत तनयोग प्रमिुले आवश्यक छानवीन गरी तोवकएको 

ढाँचामा गैरआवासीय नेपालीको अतिलेि रािी त्यसको र्ानकारी सम्बम्न्धत तनवेर्कलाई दर्न ु

पनेछ । 

(५) उपर्फा (४) बमोम्र्म रािेको अतिलेिको एक एक प्रतत सम्बम्न्धत तनयोग र 

तोवकएको अतधकारीले मन्त्रालय र तोवकएको तनकायमा पठाउन ु पनेछ । 

(६) मन्त्रालय र तोवकएको तनकायले उपर्फा (५) बमोम्र्म प्राप्त अतिलेि तोवकएको 

ढाँचामा आफ्नो वेवसाइटमा प्रकाशन गनुन पनेछ । 
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४. गैरआवासीय नपेालीको हैतसयत प्राप्त गने : (१) र्फा ३ बमोम्र्म अतिलेिमा नाम र्तान िएको 

व्यम्िले यस ऐनको प्रयोर्नकोलातग गैरआवासीय नेपालीको हैतसयत प्राप्त गनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोम्र्म गैरआवासीय नेपालीको हैतसयत प्राप्त गरेको व्यम्िको 

पररवारको सर्स्यले स्वतः त्यस्तो हैतसयत प्राप्त गरेको मातननेछ । 

(३) उपर्फा (२) मा र्नुसकैु कुरा लेम्िएको िए तापतन नपेालको संववधान बमोम्र्म 

गैर आवासीय नेपाली नागररकता प्राप्त गनन नसक्ने व्यम्िले त्यस्तो पररवारको सर्स्य िए तापतन 

तनर्ले त्यस्तो हैतसयत प्राप्त गने छैन । 

५. पररचयपत्र र्ारी गने : (१) र्फा ३ बमोम्र्मको अतिलेिमा नाम समावेश िएको गैरआवासीय 

नेपालीले सो हैतसयतको पररचयपत्र तलन चाहेमा तोवकएको वववरण िलुाई तोवकएको 

अतधकारीसमि तोवकएको ढाँचामा तनवेर्न दर्न ु पनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोम्र्मको तनवेर्न ववद्यतुीय माध्यम माफन त दर्न सवकनछे । 

(३) उपर्फा (१) वा (२) बमोम्र्म तनवेर्न प्राप्त िएमा तोवकएको अतधकारीले 

आवश्यक छानवीन गरी तनवेर्न वववरण मनातसव रे्म्िएमा तोवकएको र्स्तूर तलई तोवकएको 

ढाँचामा गैरआवासीय नेपाली पररचयपत्र र्ारी गनेछ । 

(४) यस र्फामा अन्यत्र र्नुसकैु कुरा लेम्िएको िए तापतन प्रचतलत कानून बमोम्र्म 

गैरआवासीय नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र पाएको व्यम्ि िए त्यस्तो प्रमाणपत्र नै तनर्को 

लातग यस ऐन बमोम्र्म र्ारी िएको पररचयपत्र मातननेछ । 

तर तनर्ले पररचयपत्र तलन चाहेमा यस र्फा बमोम्र्म पररचयपत्र र्ारी गनन बाधा पने 

छैन । 

६. पररचयपत्र आतधकाररक प्रमाणपत्र हनु े:  प्रचतलत कानूनमा अन्यथा व्यवस्था िएकोमा बाहेक 

र्फा ५ बमोम्र्म र्ारी िएको पररचयपत्र यस ऐनको प्रयोर्नकालातग गैरआवासीय नेपालीले 
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नेपालतित्र प्रयोग गने आतधकाररक प्रमाणपत्र हनुेछ र त्यसलाई र्नुसकैु सरकारी वा गैरसरकारी 

कायानलयले मान्यता दर्न ुपनेछ । 

७. पररचयपत्रको मान्य अवतध :  (१) र्फा ५ को उपर्फा (३) बमोम्र्म र्ारी िएको पररचयपत्रको 

मान्य अवतध ववरे्शमा बस्ने नेपाली नागररक िए र्ारी गररएको तमततले तीन वर्न र अन्य 

गैरआवासीय नेपाली िए र्श वर्नको हनुेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोम्र्मको अवतध समाप्त हनु ु अगावै सम्बम्न्धत गैरआवासीय 

नेपालीले तोवकएको नवीकरण र्स्तूर सवहत तोवकएको अतधकारी समि पररचयपत्रको 

नवीकरणका लातग तनवेर्न दर्न सक्नेछ । 

(३) उपर्फा (२) मा र्नुसकैु कुरा लेम्िएको िए तापतन उपर्फा (१) बमोम्र्मको 

अवतध समाप्त िएको तीन मवहनातित्र िए उपर्फा (२) बमोम्र्म लाग्ने र्स्तूरमा पचास प्रततशत 

र तीन महीनारे्म्ि एक वर्नसम्म िए सत प्रततशत नवीकरण र्स्तूर थप गरी नवीकरणका लातग 

तनवेर्न दर्न सवकनेछ । 

(४) उपर्फा (२) वा (३) बमोम्र्मको तनवेर्न प्राप्त िएमा तोवकएको अतधकारीले 

पवहलो पटकका लातग िए उपर्फा (१) बमोम्र्मको अवतध बमोम्र्म र त्यस पतछका प्रत्येक 

पटकका लातग ववरे्शमा बस्ने नेपाली नागररक िए र्ईु वर्न र अन्य गैरआवासीय नेपाली िए 

पाँच वर्नका लातग तोवकएको नवीकरण र्स्तूर तलई नवीकरण गनेछ । 

(५) यस र्फा बमोम्र्म नवीकरण नगराएको पररचयपत्र स्वतः रद्द हनुेछ । 

८. नपेाल भ्रमण गनुनपने : र्फा ५ बमोम्र्म पररचयपत्र प्राप्त गरेको गैरआवासीय नेपालीले प्रत्येक 

पाँच वर्नको अवतधतित्र कम्म्तमा एक महीना नेपालमा नै तबताउन ेगरी कम्म्तमा एक पटक 

नेपालको भ्रमण गनुन पनेछ । 

तर ववरे्शमा बस्ने नेपाली नागररकको हकमा यो व्यवस्था लागू हनुे  छैन । 
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९. पररचयपत्र रद्द हनु े: (१) रे्हायको अवस्थामा पररचयपत्र रद्द हनुेछ:- 

(क) सम्बम्न्धत व्यम्िले स्वेच्छाले पररचयपत्र वफतान गरेमा, 

(ि) र्फा ७ को उपर्फा (५) वा र्फा ४४ बमोम्र्म रद्द िएमा, 

(ग) र्फा ८ बमोम्र्म नेपाल भ्रमण नगरेमा, 

(घ) पररचयपत्र प्राप्त गरेको सम्बम्न्धत व्यम्िको मतृ्य ुिएमा, 

(ङ) पररचयपत्र प्राप्त व्यम्िले कानून बमोम्र्म नेपालको नागररकता पनुः 

प्राप्त गरी नेपालमा नै बसोबास गरेमा, वा 

(च) ववरे्शमा बस्न े नेपाली नागररक िए तनर् नेपालमा फवकन ई बसोबास 

गरेमा । 

(२) उपर्फा (१) बमोम्र्म पररचयपत्र रद्द िएको कारणबाट गैरआवासीय नेपाली 

नागररकता प्राप्त गरेको व्यम्ि िए तनर्को त्यस्तो नागररकता उपर प्रततकूल प्रिाव पने    छैन 

। 

पररच्छेर्-३ 

गैरआवासीय नपेालीको आतथनक तथा सामाम्र्क अतधकार र सवुवधा 

 

१०. सम्पम्ि प्रातप्त, िोग र व्यवस्थापन गनन सक्न े: (१) गैरआवासीय नेपाली नागररकता प्राप्त गरेको 

प्रत्येक व्यम्िले यो ऐन वा प्रचतलत कानूनको अधीनमा रही कुनै चल वा अचल सम्पम्ि प्राप्त 

गने, आर्नन, िोग वा धारण गने, बेचवविन गने, सम्पम्िबाट व्यावसावयक लाि प्राप्त गने वा अन्य 

कुनै वकतसमबाट व्यवस्थापन गनन सक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) मा र्नुसकैु कुरा लेम्िएको िए तापतन नपेाली मूलको ववरे्शी 

नागररकले नेपाल तित्र बसोबास गननका लातग आफ्नो वा आफ्नो पररवारको सर्स्यको लातग 

र्ग्गाको हकबन्र्ी सम्बन्धी प्रचतलत कानून तथा तोवकएको शतनको अधीनमा रही घर घडेरीको 
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प्रयोर्नका लातग तोवकएको िेत्रफलसम्मको र्ग्गा वा अन्य अचल सम्पम्ि िररर् गनन, त्यसको 

धारण गनन, िोग गनन वा वेचवविन गनन सक्नेछ । 

(३) उपर्फा (१) वा (२) बमोम्र्म चल वा अचल सम्पम्ि िररर्, ववक्री वा अन्य 

तरीकाले व्यवस्थापन गर्ान, र्ान वा वकस तलँर्ा वा दरँ्र्ा, नामसारी गर्ान वा तधतो वा बन्धक 

दरँ्र्ा वा तलँर्ा प्रचतलत कानूनमा र्नुसकैु कुरा लेम्िएको िए तापतन िररर् वा ववक्री गने वा 

तधतो बन्धक तलने वा दर्ने वा अन्य तरीकाले व्यवस्थापन गने व्यम्िले गैरआवासीय नेपाली 

नागररकताको प्रमाणपत्र वा पररचयत्रपत्रको प्रमाम्णत प्रतत सवहत सक्कल प्रतत पेश गरेमा नेपाली 

नागररक सरह तनर्को नाममा िररर्, ववक्री वा नामसारी गनन सक्नेछ । 

(४) उपर्फा (३) बमोम्र्मको प्रमाणपत्र वा पररचयपत्र पेश िएकोमा सम्बम्न्धत 

सरकारी वा गैरसरकारी कायानलयले सोही उपर्फा बमोम्र्मको कुनै काम गर्ान सोही व्यहोरा 

उल्लेि गरी तनर्को पवहचान िलु्न ेगरी सम्बम्न्धत अतिलेिमा र्नाउन ुपनेछ । 

११. अंश वा अपतुाली प्राप्त गनन सक्न े: (१) कुनै गैरआवासीय नेपालीले कानून बमोम्र्म नेपालतित्र 

कुनै अंश वा अपतुाली पाउने रहेछ िने नेपाली नागररक सरह अंश वा अपतुाली प्राप्त गनन र 

िोग चलन गनन सक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोम्र्म अंश वा अपतुाली प्राप्त गर्ान अचल सम्पम्ि प्राप्त िएको 

रहेछ िने गैरआवासीय नेपाली नागररकता प्राप्त गरेको व्यम्ि िए तनर्ले नेपाली नागररक सरह 

र नेपाली मूलको ववरे्शी नागररक िए र्फा १० को उपर्फा (२) बमोम्र्मको िेत्रफलतित्र 

सीतमत िए सोही र्फा बमोम्र्म िोगचलन गनन सक्नेछ । 

(३) उपर्फा (१) बमोम्र्म अंश वा अपतुाली प्राप्त गर्ान र्फा १० को उपर्फा (२) 

बमोम्र्मको िेत्रफल िन्र्ा बढी हनु ेिएमा बढी िएको हर्सम्म तनर्ले कानून बमोम्र्म ववक्री, 

ववतरण वा हक हस्तान्तरण गनुन पनेछ । 
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(४) उपर्फा (१) बमोम्र्म अंश वा अपतुाली वापत प्राप्त अचल सम्पम्ि उपर्फा (३) 

बमोम्र्म तनर्ले ववक्री, ववतरण वा अन्य कुनै वकतसमले हक हस्तान्तरण गनन नचाहेमा सोही 

व्यहोरा उल्लेि गरी बढी िएको हर्सम्मको अचल सम्पम्ि िोग चलन गनन स्वीकृततको लातग 

नेपाल सरकार समि तनवेर्न दर्न ुपनेछ । 

(५) उपर्फा (४) बमोम्र्म तनवेर्न प्राप्त िएमा नेपाल सरकारले शतन तोकी वा नतोकी 

तनर्लाई त्यस्तो सम्पम्ि धारण गनन र िोगचलन गने स्वीकृतत दर्न सक्नेछ । 

(६) उपर्फा (५) बमोम्र्म स्वीकृतत प्राप्त िएकोमा सम्बम्न्धत सरकारी वा गैर सरकारी 

कायानलयले सोही व्यहोरा उल्लेि गरी अतिलेि राख् न ुपनेछ । 

(७) यस र्फामा अन्यत्र र्नुसकैु कुरा लेम्िएको िए तापतन नेपालको संववधान बमोम्र्म 

गैर आवासीय नेपाली नागररकता प्राप्त गनन नसक्न ेव्यम्िको चल वा अचल सम्पम्िको अंश वा 

अपतुाली प्रचतलत कानून बमोम्र्म हनुेछ । 

१२. सम्पम्िको स्वामीत्व,  हक,  िोगमा असर नपने : प्रचतलत कानूनमा र्नुसकैु कुरा लेम्िएको िए 

तापतन नेपाली मूलको कुनै ववरे्शी नागररकले ववरे्शी मलुकुको नागररकता प्राप्त गनुन अम्घ 

तनर्को नाममा कायम िइ सकेको चल वा अचल सम्पम्िउपर तनर्ले त्यस्तो नागररकता प्राप्त 

गरेको कारणले मात्र कुनै असर पने छैन र तनर्ले आफ्नो र्ीवनकालिर नेपाली नागररक सरह 

िोगचलन गनन सक्नेछ । 

   तर तनर्को मतृ्य ुिएमा अपतुाली सम्बन्धी प्रचतलत कानून बमोम्र्म हनुेछ । 

  (२) उपर्फा (१) मा र्नुसकैु कुरा लेम्िएको िए तापतन यो ऐन प्रारम्ि हनु ुअम्घ नै 

गैरआवासीय नेपालीको हैतसयत प्राप्त गरेको व्यम्िले िररर् गररसकेको अचल सम्पम्ि र्ततसकैु 

पररमाणमा िए तापतन यो ऐन प्रारम्ि िएपतछ र्ईु वर्नतित्र तनर्ले त्यस्तो सम्पम्ि िररर् गरेको 
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व्यहोरा उद् घोर्ण गरी सम्बम्न्धत कायानलयमा तनवेर्न गरेमा तनर्ले र्नुसकैु हैतसयतमा िररर् 

गरेको िए तापतन एकपटकको लातग कानून सम्मत रुपमा नै िररर् गरेको मातननेछ ।  

१३. सम्पम्िको हस्तान्तरण र  िोगमा असर नपने : (१) प्रचतलत कानूनमा र्नुसकैु कुरा लेम्िएको 

िए तापतन गैरआवासीय नपेाली नागररकता प्राप्त गरेको व्यम्िको चल वा अचल सम्पम्ि गैर 

आवासीय नेपाली नागररकता प्राप्त गनन नसक्ने हकवाला हनुे िएमा त्यस्तो हकवालामा 

हस्तान्तरण हनु सक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोम्र्म प्राप्त िएको चल वा अचल सम्पम्ि प्राप्त गनन, धारण गनन 

र िोगचलन गनन सक्नेछ । 

(३) यस र्फा बमोम्र्म हस्तान्तरण हनुे चल वा अचल सम्पम्िको िोगचलन सम्बन्धी 

अन्य व्यवस्था प्रचतलत कानून बमोम्र्म हनुेछ । 

१४. िास उद्योग वा व्यवसाय िलुा रहन े: प्रचतलत कानूनमा र्नुसकैु कुरा लेम्िएको िए तापतन 

गैरआवासीय नेपाली नागररकता प्राप्त गरेको व्यम्िले ववरे्शी लगानीका लातग िलु्ला गररएको 

अन्य उद्योग वा व्यवसायका अततररि पशपुन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल िेती, 

र्लहन वा रू्ग्ध व्यवसायका िेत्रमा तोवकएको रकम िन्र्ा कम नहनुे गरी लगानी गनन र 

व्यवसाय संचालन गनन सक्नेछ । 

१५. पेशा वा व्यवसाय संचालन गनन सक्न े : (१) गैरआवासीय नेपाली नागररकता प्राप्त व्यम्िले 

नेपाली नागररक सरह प्रचतलत कानूनको अधीनमा रही नेपालमा कुनै पतन पेशा वा व्यवसाय 

संचालन गरी सेवा प्रर्ान गनन सक्नेछ ।  

(२) उपर्फा (१) बमोम्र्म कुनै पेशा वा व्यवसाय संचालन गरेकोमा त्यसको तनयमन 

वा अनगुमन गने तनकायले त्यसको अतिलेि राख् न ुपनेछ । 
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(३) उपर्फा (१) बमोम्र्म पेशा वा व्यवसाय संचालन गरेको कारणबाट प्राप्त हनु े

आयको तोवकए बमोम्र्मको रकम आफू रहे बसेको मलुकुमा लैर्ान सक्नेछ । 

१६. ववरे्शी लगानी गनन र रकम वफतान लैर्ान सक्न े : (१) गैरआवासीय नेपालीले ववरे्शी 

लगानीकतानको हैतसयतमा नेपालमा ववरे्शी लगानी गनन र ववरे्शी लगानी गरेको कारणले प्रचतलत 

कानून बमोम्र्म प्राप्त हनु ेअतधकार, सवुवधा, सहतुलयत वा छूट प्राप्त गनन, प्रयोग वा अभ्यास गनन 

सक्नेछ । 

(२) प्रचतलत कानूनमा र्नुसकैु कुरा लेम्िएको िए तापतन ववरे्शमा बस्न े नेपाली 

नागररकले उपर्फा (१) बमोम्र्म बैवकङ्ग प्रणाली माफन त पररवत्यन ववरे्शी मरुामा नेपालमा 

लगानी गरेकोमा तनर्ले गरेको लगानी रकम र त्यसबाट आम्र्नत रकम प्रचतलत कानूनको 

अधीनमा रही वफतान लैर्ान सक्नेछ । 

१७. बैंक िाता िोल्न सक्न े: गैरआवासीय नेपालीले कानून बमोम्र्म कुनै पतन नेपाली बैंक वा 

वविीय संस्थामा नेपाली मरुामा वा बैवकङ्ग प्रणाली माफन त नेपाल तित्र्याएको पररवत्यन ववरे्शी 

मरुा िए ववरे्शी मरुामा नेपाली नागररक सरह बैंक िाता िोल्न, संचालन वा कारोबार गनन 

सक्नेछ। 

१८. रोर्गारी प्राप्त गनन सक्न े: (१) गैरआवासीय नेपाली नागररकता प्राप्त गरेको व्यम्िले नेपाली 

नागररक सरह सरकारी, गैरसरकारी, संगदठत वा असंगदठत िेत्रमा रोर्गारी वा श्रमको समान 

शतनमा रोर्गारी प्राप्त गने तथा पाररश्रतमक र सवुवधा प्राप्त गनन सक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) मा र्नुसकैु कुरा लेम्िएको िए तापतन रे्हायका िेत्रमा वा सेवाको 

पर्मा त्यस्तो व्यम्िले रोर्गारी प्राप्त गनन सक्ने छैन:- 

(क) संवैधातनक पररर्र् वा न्याय पररर्र्को तसफाररसमा तनयिु हनु े

कुनै पतन पर्, 
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(ि) नेपाल सरकार, प्ररे्श सरकार वा स्थानीय तहको  

तनर्ामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको पर्, 

(ग) नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, नपेाल ववशेर् 

सेवा वा त्यस्तो सेवाको पर्, 

(घ) कूटनैततक सेवा वा त्यस्तो सेवाको कुनै पर्, 

(४) उपर्फा (१) बमोम्र्म कुनै व्यम्िले रोर्गारी प्राप्त गरेकोमा सम्बम्न्धत संस्था वा 

व्यम्िले त्यसको र्ानकारी सम्बम्न्धत तनयमनकारी तनकाय र श्रम वविागलाई दर्न ु पनेछ । 

(५) उपर्फा (३) बमोम्र्मको र्ानकारी प्राप्त िएकोमा सम्बम्न्धत तनयमनकारी तनकाय 

र श्रम वविागले त्यसको तोवकए बमोम्र्मको ढाँचामा अद्यावतधक वववरणको अतिलेि राख् न ु

पनेछ । 

(६) यस र्फामा अन्यत्र र्नुसकैु कुरा लेम्िएको िए तापतन त्यस्तो व्यम्िलाई टे्रड 

यतुनयन िोल्न,े त्यसमा सहिागी हनुे वा सौर्ावार्ी गने वा बेरोर्गार सहायता प्राप्त गने हक 

हनुे छैन । 

१९. सामाम्र्क संरिण उपयोग गनन सक्न े : र्फा १८ बमोम्र्म रोर्गारी प्राप्त गरेको व्यम्िले 

नेपाली नागररक सरह कानून बमोम्र्म योगर्ानमा आधाररत तनविृिरण, उपर्ान, अशिवमृ्ि, 

कमनचारी संचय कोर् सवुवधा, पाररवाररक उपर्ान वा त्यस्तै प्रकृततका अन्य सामाम्र्क संरिणको 

सवुवधा उपयोग गनन सक्नेछ । 

तर कानून बमोम्र्म ववतरण हनुे रे्ष्ठ नागररक ििा, एकल मवहला, अपांगता िएका 

व्यम्ि वा नेपाली नागररकलाई मात्र प्राप्त हनु ेअन्य ििा उपलब्ध गराउन सवकन ेछैन । 
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२०. स्वास््य सेवा प्राप्त गनन सक्न े: (१) नेपालमा बसोबास गने गैरआवासीय नेपाली वा तनर्को 

पररवारको सर्स्यले नेपाली नागररक सरह तनःशलु्क आधारितू स्वास््य सेवा प्राप्त गनन सक्नेछ 

। 

(२) गैरआवासीय नेपाली नागररकता प्राप्त व्यम्ि वा तनर्को पररवारको सर्स्यलाई 

नेपाली नागररक सरह स्वास््य सेवामा पहुँच हनु,े आकम्स्मक स्वास््य सेवा वा स्वास््योपचार 

पाउने वा स्वास््य उपचारको सम्बन्धमा र्ानकारी पाउन सक्नेछ । 

२१. समान शलु्क, महसूल वा र्स्तूर ििुानी गने : (१) गैरआवासीय नेपाली नागररकता प्राप्त गरेको 

व्यम्िले यस ऐन वा प्रचतलत कानून बमोम्र्म कुनै सरकारी तनकायबाट कुनै सेवा वा वस्त ु

प्राप्त गर्ान कुनै शलु्क, र्स्तूर वा महसूल ििुानी गर्ान नेपाली नागररक सरह समान रकम 

ििुानी गनन सक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) मा र्नुसकैु कुरा लेम्िएको िए तापतन तनर्ी िेत्रबाट प्रवाह हनु े

सेवा वा वस्त ुवा कुनै ववशेर् प्रकृततको सेवा बापत फरक शलु्क, र्स्तूर वा महसूल तोक्न बाधा 

पने छैन । 

   पररच्छेर् - ४ 

सासँ्कृततक अतधकार 

 

२२. म्शिा प्राप्त गने अतधकार : (१) गैरआवासीय नेपाली वा तनर्को पररवारको सर्स्यलाई नेपालमा 

बसोबास गर्ान नेपाली नागररक सरह प्रारम्म्िक बाल ववकास म्शिा, अतनवायन आधारितू म्शिा, 

माध्यतमक म्शिा वा उच्च म्शिामा पहुँच हनुेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोम्र्मको म्शिा प्राप्त गनन गैरआवासीय नेपाली वा तनर्को 

पररवारको सर्स्यलाई नेपाली नागररक सरह कानून बमोम्र्म ववद्यालय वा म्शिण संस्थामा 
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प्रवेश पाउने, अध्ययन वा अनसुन्धान गने, वैज्ञातनक िोर् वा आववष्कार गने, परीिामा सहिागी 

हनुे, शैम्िक प्रमाणपत्र वा उपातध प्राप्त गनन सक्नेछ । 

(३) उपर्फा (२) बमोम्र्म आधारितू म्शिा सामरु्ावयक ववद्यालयबाट प्राप्त गर्ान कुनै 

गैरआवासीय नेपाली वा तनर्को पररवारको सर्स्यले कानून बमोम्र्म नेपाली नागररक सरह 

तनःशलु्क प्राप्त गनन सक्नेछ । 

(४) गैरआवासीय नेपालीले यस र्फा बमोम्र्म आधारितू, माध्यतमक वा उच्च म्शिा 

प्राप्त गर्ान कानून बमोम्र्म नेपाली नागररकले ििुानी गनुन पने शलु्क वा र्स्तूर िन्र्ा बढी 

शलु्क वा र्स्तूर बझुाउन ुपने छैन । 

(५) यस र्फामा अन्यत्र र्नुसकैु कुरा लेम्िएको िए तापतन नेपालमा वा ववरे्शमा 

प्राववतधक वा व्यावसावयक माध्यतमक म्शिा वा उच्च म्शिाको लातग नेपाल सरकार, प्ररे्श 

सरकार वा स्थानीय तहले कानून बमोम्र्म िास लम्ित समूह वा व्यम्िलाई उपलब्ध गराएको 

वा नेपाली नागररकलाई मात्र प्रर्ान गने गरी उपलब्ध गराएको सहतुलयत, छूट वा छात्रवमृ्ि 

गैरआवासीय नेपालीलाई उपलब्ध हनुे छैन । 

२३. बौविक सम्पम्िको संरिण : (१) गैरआवासीय नेपालीले नपेालमा कुनै पतन सावहम्त्यक, 

कलात्मक कृतत सरृ्ना गरी प्रतततलवप अतधकार वा औद्योतगक सम्पम्ि मातनन ेकुनै पतन काम 

गरी कानून बमोम्र्म नेपाली नागररक सरह बौविक सम्पम्िको अतधकार प्राप्त गनन सक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोम्र्म बौविक सम्पम्िको अतधकार प्राप्त गनन सक्ने शतन, त्यसको 

संरिण अवतध वा त्यसबाट प्राप्त गने नैततक वा आतथनक अतधकार कानून बमोम्र्म संरिण 

हनुेछ । 

पररच्छेर्-५ 

प्रवेशाज्ञा तथा अध्यागमन सम्बन्धी कायनववतध 
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२४. प्रवेशाज्ञा आवश्यक नहनु े: (१) गैरआवासीय नेपाली नागररकता प्राप्त व्यम्िले नेपाल प्रवेश 

गर्ान तनर्लाई प्रवेशाज्ञा (तिसा) आवश्यक पने छैन । 

(२) उपर्फा (१) को प्रयोर्नकालातग गैरआवासीय नेपाली नागररकता प्राप्त गरेको 

व्यम्िले नपेाल प्रवेश गर्ानका बित प्रत्येक प्रवेश ववन्र्मुा अध्यागमन अतधकारीसमि तनर्को 

नाममा रहेको ववरे्शी मलुकुबाट र्ारी िएको राहर्ानीसँगै गैरआवासीय नेपाली नागररकताको 

प्रमाणपत्र पेश गनुन  पनेछ । 

(३) उपर्फा (२) बमोम्र्म प्रमाणपत्र पेश निएको अवस्थामा तनर्ले नेपाल प्रवेश 

गननका लातग कानून बमोम्र्म प्रवेशाज्ञा तलन ुपनेछ । 

२५. नपेाली मूलको ववरे्शी नागररकले प्रवेशाज्ञा तलनपुने : (१) र्फा २४ मा उल्लेि िएको व्यम्ि 

बाहेक नेपाली मूलको ववरे्शी नागररकले नेपाल प्रवेश गनुन अम्घ कानून बमोम्र्म प्रवेशाज्ञा तलन ु

पनेछ र त्यस्तो प्रवेशाज्ञा तनर्ले चाहेमा आगमनका बित (अन एराइिल) तलन सवकनछे ।  

(२) उपर्फा (१) बमोम्र्म आगमनका बित प्रवेशाज्ञा तलन चाहन ेव्यम्िले तनर्को 

नाममा रहेको ववरे्शी मलुकुबाट र्ारी िएको राहर्ानीसँगै पररचयपत्र पेश गनुन पनेछ । 

(३) यस पररच्छेर्मा अन्यत्र र्नुसकैु कुरा लेम्िएको िए तापतन नेपाली उत्पम्िको 

व्यम्िले नेपाल भ्रमण गर्ान प्रचतलत कानून बमोम्र्म नेपाली मूलका ववरे्शी नागररक सरह 

प्रवेशाज्ञाको सवुवधा प्रयोग गनन सक्नेछ । 

२६. आगमन पूवन प्रवेशाज्ञा तलनपुने : यस पररच्छेर्मा अन्यत्र र्नुसकैु कुरा लेम्िएको िए तापतन 

नेपाल सरकारले नेपाल रार्पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा तोवकएको कुनै िास 

अवतधको लातग ववरे्शी मलुकुको राहर्ानी बाहक र्ो सकैुले नेपाल प्रवेश गनुन अम्घ प्रवेशाज्ञा 

तलन ुपने व्यवस्था गनन सक्नेछ।  
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२७. आवासीय अनमुतत : (१) गैरआवासीय नेपाली नागररकता प्राप्त गरेको व्यम्िलाई नेपालमा 

बसोबास गर्ान आवासीय अनमुतत (रेम्र्डेम्न्सयल तिसा) आवश्यक पने छैन । 

(२) उपर्फा (१) मा लेम्िए बाहेक अन्य गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा कुनै उद्योग, 

व्यापार, व्यवसाय वा पेशा संचालन गरेकोमा वा अध्ययन, अनसुन्धान गरेकोमा एकपटकमा र्ईु 

वर्नमा नबढ्ने गरी तनर् र तनर्को पररवारका सर्स्यलाई त्यस्तो उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वा 

पेशा संचालन रहेसम्म नेपाल सरकारले कानून बमोम्र्म आवासीय अनमुततपत्र दर्न सक्नेछ । 

(३) यस र्फामा अन्यत्र र्नुसकैु कुरा लेम्िएको िए तापतन कुनै गैरआवासीय नेपालीले 

ववरे्शी लगानी गरेको कारणले प्राप्त गनन सक्ने प्रवेशाज्ञा वा आवासीय अनमुतत सवुवधा प्रचतलत 

कानून बमोम्र्म हनुेछ । 

२८. गैरआवासीय नपेाली सम्बन्धी डेस्क : (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक अन्तरानवष्ट्रय ववमानस्थलको 

आगमन किमा गैर आवासीय नेपाली डेस्क रािी अध्यागमन सम्बन्धी सेवा प्रर्ान गने व्यवस्था 

गनन सक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोम्र्मको सवुवधा नेपाली उत्पम्िको व्यम्िले पतन प्राप्त गनन सक्नेछ 

। 

२९.  आवतर्ावतको सवुवधा : (१) गैरआवासीय नपेाली नागररकता प्राप्त गरेको व्यम्िले नेपाली 

नागररक सरह नेपालको कुनै पतन िागमा आवतर्ावत गनन सक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) मा उल्लेि िएको व्यम्ि बाहेक पररचयपत्र प्राप्त गरेको गैरआवासीय 

नेपालीले नपेाल सरकारले नेपाल रार्पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको तनर्धे गरेको िेत्र 

बाहेक नेपालको अन्य कुनै पतन िागमा आवातर्ावात गनन सक्नेछ ।  
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(३) उपर्फा (१) वा (२) मा र्नुसकैु कुरा लेम्िएको िए तापतन नेपाल सरकारले 

नेपाल रार्पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै िास अवतधको लातग कुनै िास िेत्र वा त्यसको 

कुनै िागमा र्ो सकैुलाई पतन आवातर्ावातमा तनर्धे वा तनयन्त्रण गनन सक्नेछ । 

पररच्छेर् - ६ 

        गैरआवासीय नपेालीको सासँ्कृततक आबिता 

 

३०. सासँ्कृततक आबिता कायम राख्न े : (१) गैरआवासीय नेपाली तथा गैरआवासीय नेपालीका 

पररवारका सर्स्य नेपाल र नेपालप्रततको  सर्िाव र िावनात्मक एकता अिुण राख् न र नेपालको 

सँस्कृततसँग सरै्व आबि रहन प्रततबि हनु ुपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोम्र्मको आबितालाई व्यवहारमा कायानन्वयन गनन गैरआवासीय 

नेपालीले नेपालका ववतिन्न संगीत, कला, सावहत्य, नाट्य कला, नतृ्य, चलम्चत्र वा ववतिन्न र्ाततका 

धरोहरका रुपमा रहेका अमूतन साँस्कृततक सम्पर्ालाई गैरआवासीय नेपाली वा नेपाली उत्पम्िका 

व्यम्िहरु बीच परु् याउन वा प्रर्शनन गनन समय समयमा नेपाल बावहर आवश्यक कायनक्रम 

संचालन गनन सक्नेछन ्। 

(३) उपर्फा (२) बमोम्र्मको कायनक्रम संचालन गर्ान नेपाल सरकारको सहयोग 

आवश्यक िएमा सम्बम्न्धत तनयोग माफन त त्यस्तो सहयोगका लातग तनवेर्न दर्न सक्नेछ । 

(४) उपर्फा (३) बमोम्र्म तनवेर्न प्राप्त िएमा सम्बम्न्धत तनयोगले सहयोगको 

आवश्यकता, स्रोत र उपलब्धताको औम्चत्यता हेरी आवश्यक सहयोग गनन सक्नेछ । 

(५) गैरआवासीय नेपाली, नेपाली उत्पम्िका व्यम्िहरु वा गैर रार्नीततक प्रकृततका 

संघले तनयोग रहेको शहरमा आयोर्ना गरेका गैर रार्नीततक प्रकृततका सामाम्र्क वा साँस्कृततक 

कायनक्रममा सम्बम्न्धत मलुकुमा तनयोग रहेको िए तनयोगका कमनचारीले नपेाल सरकारको 

तफन बाट उपम्स्थत िई िावनात्मक एकता र्नाउँनेछ । 
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३१. नपेालको पवहचान गराउन े: (१) गैरआवासीय नेपाली वा नेपाली उत्पम्िका व्यम्िहरुले आफू 

रहे बसेको शहरमा त्यस्ता व्यम्िहरुको सामूवहक वा सामरु्ावयक प्रयोर्नका लातग सम्बम्न्धत 

मलुकुको कानूनको अधीनमा रही कुनै िवन बनाउँर्ा वा कुनै एपाटनमेन्ट वा कोठा िाडामा 

तलँर्ा त्यस्तो िवन, एपाटनमेन्ट वा कोठाको नेपाल वा नेपालका प्राकृततक वा साँस्कृततक  

सम्पर्ाको पवहचान गराउने वा त्यसको झल्को दर्न ेगरी नामकरण गनुन पनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोम्र्म िवन तनमानण गर्ान सम्बम्न्धत मलुकुको कानूनको अधीनमा 

रही नेपाली वास्तकुला झल्काउने ढंगबाट तनमानण गनुन  पनेछ । 

(३) उपर्फा (२) बमोम्र्म नेपाली वास्तकुलाका सम्बन्धमा कुनै वकतसमको प्राववतधक 

सहयोग आवश्यक िएमा नेपाल सरकारले सम्बम्न्धत तनयोग माफन त त्यस्तो सहयोग उपलब्ध 

गराउन सक्नेछ । 

३२. पाठ्यपसु्तक उपलब्ध गराउन े : (१) गैरआवासीय नेपालीले आफ्ना बालबातलकालाई नेपाली 

म्शिा प्रणालीसँग आबि गराउन सम्बम्न्धत मलुकुको कानूनको अधीनमा रही तोवकएको 

तहसम्मको ववद्यालय स्थापना गरी संचालन गनन सक्नेछन ्। 

(२) उपर्फा (१) बमोम्र्म संचालन िएको ववद्यालयमा नेपाली पाठ्यक्रम अनसुार 

पठन पाठन हनुे िएमा त्यस सम्बन्धी आवश्यक पाठ्यपसु्तक नेपाल सरकारले सम्बम्न्धत 

तनयोग माफन त तनःशलु्क उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

३३. नपेाली उत्पम्िका व्यम्िसँगको सहकायन : नेपाली उत्पम्िका व्यम्िहरुको अनरुोधमा सम्बम्न्धत 

मलुकुको कानूनको अधीनमा रही त्यस्तो मलुकुमा रहेको तनयोगले त्यस्ता व्यम्िहरु वा त्यस्तो 

व्यम्िहरुको संस्था वा प्रतततनतधसँग नेपाली िार्ा, सावहत्य वा संस्कृततका ववर्यमा सहकायन वा 

त्यस्ता ववर्यमा नेपालको कुनै सहयोग आवश्यक िएमा त्यस्तो सहयोगको सहम्र्करण गनुन 

पनेछ । 



www.lawcommission.gov.np 

19 

 

३४. अनरु्ीत सावहत्यको प्रविनन गने : गैरआवासीय नेपालीले नेपाली सावहत्यका महत्वपूणन कृततलाई 

ववतिन्न ववरे्शी िार्ामा वा ववतिन्न ववरे्शी िार्ाका महत्वपूणन सावहम्त्यक कृततहरुलाई नेपाली वा 

नेपालका ववतिन्न िार्ामा अनवुार् गनन नेपाल सरकारको सहयोग आवश्यक िएमा नेपाल प्रज्ञा 

प्रततष्ठानले त्यसको सहम्र्करण गरी ववश्वस्तरको उपयिु कृततको प्रकाशन गनन वा गराउन 

प्रवन्ध गनन सक्नेछ । 

पररच्छेर् - ७ 

गैरआवासीय नपेाली संघ तथा परोपकारी कोर् 

 

३५. गैरआवासीय नपेाली संघ : (१) गैरआवासीय नेपालीबीच पारस्पररक एकता, सहयोग र सद्भाव 

अतिववृि गनन, गैरआवासीय नेपालीको हक तथा वहत संरिण गनन, गैरआवासीय नेपालीको नेपाल 

र नेपाली नागररक प्रततको सद्भाव र संस्थागत रुपमा िावनात्मक एकता प्रवध्र्नन गनन कम्म्तमा 

पच्चीस मलुकुमा रहेका कम्म्तमा पचास र्ना गैरआवासीय नेपालीले गैरआवासीय नेपाली संघ 

नाम गररएको एक संस्था संस्थापना गनन सक्नेछन ्। 

(२) उपर्फा (१) बमोम्र्मको संस्था संस्थापना गनन संघको ववधान तथा तोवकएको 

वववरण सवहत तोवकएको अतधकारी समि तनवेर्न दर्न ुपनेछ । 

(३) उपर्फा (२) बमोम्र्म तनवेर्न प्राप्त िएमा तोवकएको अतधकारीले छानवीन गरी 

संस्था र्तान गनन उपयिु रे्म्िएमा त्यस्तो संस्थाको ववधान स्वीकृतत गरी तोवकएको ढाँचामा 

संस्था र्तान िएको प्रमाणपत्र दर्नेछ । 

(४) संघ गैर नाफामूलक तथा गैर रार्नीततक प्रकृततको संस्था हनुेछ र यसले कानूनी 

व्यम्ित्व प्राप्त गरी सो हैतसयतमा अतधकारको प्रयोग, कतनव्यको पालना र र्ावयत्व तनवानह गनेछ 

। 
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(५) उपर्फा (३) बमोम्र्म र्तान िएको संस्था सम्पूणन गैरआवासीय नेपालीको साझा 

संस्था हनुेछ र त्यस्तो संस्था र्तान िए पतछ त्यस्तो संस्था कायम रहञु् रे्ल त्यस्तै प्रकृततको 

अको संस्था र्तान हनु सक्ने छैन । 

(६) यस र्फामा अन्यत्र र्नुसकैु कुरा लेम्िएको िए तापतन यो ऐन प्रारम्ि हुँर्ाका 

बित कायम रहेको गैर आवासीय नेपाली संघ यस ऐन बमोम्र्म र्तान िई संचालन िएको 

मातननेछ  ।  

३६. संघको नवीकरण : (१) यस ऐन बमोम्र्म र्तान िएको संघ र्श वर्नको लातग कायम रहनेछ 

र त्यसपतछ प्रत्येक र्श वर्नमा नवीकरण गराउन ुपनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोम्र्म नवीकरण गनुन परेमा संघ बहाल रहन ेअवतध समाप्त हनु ु

अगावै तोवकए बमोम्र्मको नवीकरण र्स्तूर सवहत तोवकएको अतधकारी समि तोवकए बमोम्र्म 

तनवेर्न दर्न ुपनेछ । 

(३) तोवकएको अतधकारीले उपर्फा (२) बमोम्र्म पनन आएको तनवेर्न तथा 

कागर्ातको छानवीन गरी संघको नवीकरण गनेछ । 

(४) यस र्फा बमोम्र्म नवीकरण नगराएमा बहाल रहने अवतध समाप्त िएको तमततबाट 

संघ स्वतः ववघटन िएको मातननेछ । 

३७. संघको साधारणसिा : (१) संघको साधारणसिा कम्तीमा र्ईु वर्नमा एक पटक बस्ने गरी 

संघको ववधानमा व्यवस्था गरे बमोम्र्म हनुेछ । 

(२) साधारणसिा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघको ववधानमा व्यवस्था िए बमोम्र्म 

हनुेछ । 

३८. संघको लेिा र लेिापरीिण : (१) संघको आय व्ययको लेिा तोवकए बमोम्र्म राख् न ु  

   पनेछ । 
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(२) संघको लेिाको लेिापरीिण संघको साधारणसिाले तनयिु गरेको 

लेिापरीिकबाट प्रत्येक वर्न गराउन ुपनेछ । 

 (३) संघले उपर्फा (२) बमोम्र्म िएको लेिापरीिणको एक एक प्रतत प्रततवेर्न 

प्रत्येक वर्न आतथनक वर्न समाप्त िएको तमततले सात महीनातित्र मन्त्रालय र तोवकएको तनकायमा 

पेश गनुन पनेछ । 

३९. संघको ववघटन : (१) संघले ववधान बमोम्र्मको कायन सञ् चालन गनन नसकेको वा अन्य कुनै 

कारणबाट संघ ववघटन िएमा संघको सम्पूणन सम्पम्ि नपेाल सरकारमा स्वतः हस्तान्तरण 

िएको मातननेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोम्र्म संघ ववघटन हुँर्ाका बित संघको कुनै र्ावयत्व िए संघको 

सम्पम्िले िामेसम्मको र्ावयत्व नेपाल सरकारले व्यहोनेछ । 

४०. गैरआवासीय नपेाली परोपकारी कोर्  : (१) नपेाली नागररकका लातग ववतिन्न परोपकारी कायनक्रम 

संचालन गनन वा त्यस्ता कायनक्रममा सहयोग गनन संघले नेपाल सरकारको स्वीकृतत तलई 

गैरआवासीय नेपाली परोपकारी कोर् (एन.आर.एन.च्याररटेबल फण्ड) नामक एक कोर् स्थापना 

गनन सक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोम्र्मको कोर्मा र्म्मा हनुे गरी संघले ववतिन्न मलुकुमा रहेका 

आफ्ना शािा वा सर्स्यबाट रकम संकलन गनन वा गराउन सक्नेछ । 

(३) उपर्फा (१) बमोम्र्मको कोर्को रकम “क” वगनको बैंक वा नेपाल बावहरको 

सम्बम्न्धत मलुकुमा अनमुतत प्राप्त बैंकमा र्म्मा गनुन पनेछ । 

४१. गैरआवासीय नपेाली परोपकारी कोर्को संचालन :  र्फा ४० बमोम्र्म स्थापना िएको कोर्को 

संचालन र व्यवस्थापन संघले मनोनयन गरेको प्रतततनतधबाट हनुेछ । 
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 (२) कोर्को रकम र्फा ४० को उपर्फा (१) बमोम्र्म तनधानरण िएको परोपकारी 

काममा िचन गनुन पनेछ । 

(३) संघले प्रत्येक आतथनक वर्न समाप्त िएको तमततले छ महीनातित्र कोर्को कायनक्रम 

र िचनको सम्बन्धमा मन्त्रालय र तोवकएको तनकायमा प्रततवेर्न पेश गनुन पनेछ । 

 

पररच्छेर्-८ 

ववववध 

४२. अतधकृत वारेसनामा प्रमाम्णत गने : (१) कुनै गैरआवासीय नेपालीको हक र स्वातमत्वको नेपालमा 

रहेको कुनै अचल सम्पम्िको सम्बन्धमा रे्हायको कुनै काम गनन तनर् आफै नपेालमा उपम्स्थत 

िई त्यस्तो काम गनन नसकेको कारण िलुाई तनर्ले गनुनपने काम गनन अको कुनै व्यम्िलाई 

अतधकृत वारेस तनयिु गरी अतधकृत वारेसनामा प्रमाम्णत गररपाउन तनर्को नाममा नेपालमा 

अचल सम्पम्ि रहेको प्रमाम्णत गने र्ग्गाधनी प्रमाणपरु्ान र तनर्ले ववरे्शी राज्यबाट प्राप्त गरेको 

राहर्ानी गैर आवासीय नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र वा पररचय पत्रको प्रतततलवप संलग्न गरी 

ववरे्शम्स्थत नेपाली रार्रू्त वा महावाम्णज्यरू्त समि तनवेर्न दर्एमा प्रचतलत कानूनमा र्नुसकैु 

कुरा लेम्िएको िए तापतन नेपाली रार्रू्त वा महावाम्णज्यरू्तले त्यस्तो वारेसनामा प्रमाम्णत गनन 

सक्नेछ :-  

(क) त्यस्तो अचल सम्पम्िको ववक्री ववतरण वा सट्टा पट्टा गनन वा हालैको 

वकसपत्र गररदर्न, 

(ि) कानून बमोम्र्म अंश छोडपत्र वा अंश बमु्झतलन, 

(ग) त्यस्तो सम्पम्िका सम्बन्धमा मदु्दा वकटान गरी वफरार् गनन वा प्रततउिर 

पत्र र्तान गनन, 
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(घ) त्यस्तो सम्पम्िका सम्बन्धमा वफरार्र्ावी वफतान गनन, तमलापत्र गनन वा 

अन्य कुनै कानूनी कारवाही गनन । 

(२) उपर्फा (१) बमोम्र्म प्रमाम्णत िएको अतधकृत वारेसनामाबाट तनयमु्ि िएको 

व्यम्िले त्यस्तो वारेसनामा बमोम्र्म गरेको काम त्यस्तो गैरआवासीय नेपालीले नै गरे सरह 

मातननेछ । 

(३) उपर्फा (१) बमोम्र्म अतधकृत वारेसनामा प्रमाम्णत गर्ान िण्ड (क), (ि) वा (ग) 

बमोम्र्मको प्रयोर्नका लातग िए तीनसय अमेररकी डलर र िण्ड (घ) को प्रयोर्नको लातग 

िए र्ईुसय अमेररकी डलर बराबरको र्स्तरु लाग्नेछ । 

(४) यस र्फामा अन्यत्र र्नुसकैु कुरा लेम्िएको िए तापतन अतधकृत वारेसनामा तनयिु 

गरी शेर्पतछको वकसपत्र दर्न वा पतत पत् नीवीच सम्बन्ध ववच्छेर् हनु सक्ने छैन । 

४३. गैरआवासीय नपेाली दर्वस : (१) तग्रगोररयन क्यालेण्डर बमोम्र्म प्रत्येक वर्नको अक्टुबर एघार 

ताररिका दर्नलाई नपेालतित्र र नेपाल बावहर गैरआवासीय नेपाली एकता दर्वसको रुपमा 

मनाइने छ । 

(२) संघले गैरआवासीय नेपाली रहेका नेपाल बावहरका मलुकुमा गैरआवासीय नपेाली 

एकता दर्वस मनाउन सहम्र्करण गनुन पनेछ । 

४४. र्ररवाना हनु े: (१) कुनै गैरआवासीय नेपालीले झटु्टा वववरण दर्ई र्फा ३ बमोम्र्म नाम र्तान 

गराएको वा र्फा ५ बमोम्र्म पररचयपत्र प्राप्त गरेको प्रमाम्णत िएमा तोवकएको अतधकारीले 

तोवकएको कायनववतध पूरा गरी त्यसरी िएको नाम र्तान वा प्राप्त गरेको पररचयपत्र रद्द गरी एक 

लाि रुपैयाँसम्म र्ररवाना गनन सक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोम्र्म नाम र्तान वा पररचयपत्र रद्द िएमा त्यस्तो गैरआवासीय 

नेपालीलाई पाँच वर्नसम्म अको पररचयपत्र र्ारी हनु सक्न ेछैन । 
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(३) उपर्फा (१) बमोम्र्म नाम र्तान वा पररचयपत्र रद्द गररएको तनणनयमा म्चि नबझु्न े

व्यम्िले पैंतीस दर्न तित्र सम्बम्न्धत म्र्ल्ला अर्ालतमा पनुरावेर्न गनन सक्नेछ । 

४५. अतधकारमा असर नपने : यस ऐनमा लेम्िएको कुनै पतन कुराले ववरे्शमा बस्न ेनपेाली नागररकले 

नेपालमा कानून बमोम्र्म प्रयोग गने वा गनन सक्न ेअतधकार उपर प्रततकूल असर पने छैन । 

४६. नपेाल सरकारसँग सम्पकन  : संघले नेपाल सरकारसँग सम्पकन  राख्र्ा मन्त्रालय माफन त राख् न ु

पनेछ । 

४७. तनयम बनाउन ेअतधकार : नेपाल सरकारले यस ऐन कायानन्वयन गनन आवश्यक तनयमहरु 

बनाउन सक्नेछ । 

४८. िारेर्ी र बचाऊ : (१) गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ िारेर् गररएको छ । 

(२) गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोम्र्म िए गरेका काम कारबाही 

यसै ऐन बमोम्र्म िए गरेको मातननेछ । 


