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गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि
२०६४।५।१०
व्यवस्थापपका-सं सदले बनाएको २०६४ सालको ऐन न. १५
गैर आवासीय नेपालीका सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन
प्रस्िावना: गैर आवासीय नेपालीहरुमा नेपालप्रमिको साममप्यिा अमिवृपि गरी त्यस्िा व्यक्तिलाई
नेपालको सवानपिण पवकासमा सहिागी गराउन उत्प्रेररि गने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गनन
वाञ्छनीय िएकोले,
व्यवस्थापपका-सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।
१.

संक्तिप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यस ऐनको नाम “गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४”
रहेको छ ।
(२) यो ऐन िुरुन्ि प्रारम्ि हुनेछ ।

२.

पररिाषा: पवषय वा प्रसिले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“गैर आवासीय नेपाली” िन्नाले नेपाली मूलको पवदे शी नागररक सम्झनु
पछन र सो शब्दले पवदे शमा बस्ने नेपाली नागररक समेिलाई जनाउँछ ।

(ख)

“नेपाली मूलको पवदे शी नागररक” िन्नाले

कुनै व्यक्ति सापवकमा स्वयम्

वा मनजको बाबु, आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागररक रही पमछ दक्तिण
ु बाहे क अन्य
एक्तशयाली िेत्रीय सहयोग सं गठन (साकन) को सदस्य मुलक
ु को नागररकिा मलएको व्यक्ति सम्झनु पछन ।
मुलक
(ग)

“पवदे शमा बस्ने नेपाली नागररक” िन्नाले

ु मा
साकनको सदस्य मुलक

बसोवास गरे को, नेपाल सरकारबाट खटीई पवदे शक्तस्थि कुटनैमिक मनयोग
वा महावाक्तणज्य दुिावासमा बहाल रहे को र पवदे शक्तस्थि क्तशिण सं स्थामा
अध्ययन गरररहे को नेपाली नागररक बाहेक कुनै पेशा, व्यवसाय र रोजगारी
ु मा कम्िीमा दुई वषन बसोवास गरे को नेपाली नागररक
गरी पवदे शी मुलक
सम्झनु पछन ।
(घ)

“पररचयपत्र” िन्नाले दफा ४ बमोक्तजम ददइएको गैर आवासीय नेपालीको
पररचयपत्र सम्झनु पछन ।

(ङ)

“लगानी” िन्नाले मुनाफा आजनन गने उद्देश्यले नेपालको कुनै उद्योग वा
व्यवसायमा गरे को लगानी सम्झनु पछन र सो शब्दले उद्योग वा व्यवसाय
र गैर आवासीय नेपालीका बीच सम्झौिा गरी कुनै पवदे शी उत्पक्तिको
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प्रपवमध सम्बन्धी अमधकार, पवक्तशष्टिा, फमुल
न ा, प्रपिया, पेटेण्ट, ट्रेडमाकन वा
प्रापवमधक सीप वा ज्ञानको हस्िान्िरण गने वा प्रापवमधक सल्लाहकार वा
व्यवस्थापन सेवा उपलब्ध गराउने कायन समेिलाई जनाउँछ ।
(च)

“पररवार” िन्नाले पमि, पत्नी, बाबु, आमा, छोराछोरी, बाजे बज्यै र सासू वा
ससुरा सम्झनु पछन ।

(छ)

“नक्तजकका नािे दार” िन्नाले आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ को खण्ड
(ब) मा उक्तल्लक्तखि नािेदार सम्झनु पछन ।

(ज)

“पररवत्यन पवदे शी मुद्रा” िन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा २
को खण्ड (ठ) बमोक्तजमको पररवत्यन पवदे शी मुद्रा सम्झनु पछन ।

(झ)

“िोपकएको” वा “िोपकए बमोक्तजम” िन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको
मनयममा िोपकएको वा िोपकए बमोक्तजम सम्झनु पछन ।

३.

गैर आवासीय नेपालीको अमिलेख खडा गने: (१) कुनै गैर आवासीय नेपाली वा मनजको
पररवारले गैर आवासीय नेपालीको सो है मसयिमा आफ्नो नाम दिान गराउन चाहे मा िोपकए
बमोक्तजमको दस्िुर सपहि िोपकएको अमधकारी समि मनवेदन ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको मनवेदन परे मा िोपकएको अमधकारीले आवश्यक
छानमबन गरी िोपकए बमोक्तजम गैर आवासीय नेपालीको अमिलेख खडा गनेछ ।

४.

पररचयपत्र ददने: (१) दफा ३ बमोक्तजम अमिलेखमा नाम समावेश िएको गैर आवासीय
नेपालीले पररचयपत्र मलन चाहेमा िोपकएको अमधकारी समि मनवेदन ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम मनवेदन परे मा िोपकएको अमधकारीले आवश्यक
छानमबन गरी िोपकए बमोक्तजमको दस्िुर मलई मनवेदकलाई गैर आवासीय नेपालीको
पररचयपत्र ददन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोक्तजम ददइएको पररचयपत्रको अवमध नेपाली मूलको पवदे शी
नागररक िए मनजले प्राप्ि गरे को मिसाको अधीनमा रही बपिमा दश वषन र पवदे शमा बस्ने
नेपाली नागररक िए दुई वषनसम्म बहाल रहने छ ।
िर दुई वषनिन्दा बिी पवदे शमा बसोवास गनन पाउने अनुममिपत्र प्राप्ि पवदे शमा
बस्ने नेपाली नागररकलाई सो अवमधिरको लामग पररचयपत्र ददन सपकनेछ ।
(४) पररचयपत्र नवीकरण गराउन चाहने गैर आवासीय नेपालीले पररचयपत्रको
अवमध समाप्त हुन ु अगावै िोपकएको अमधकारी समि मनवेदन ददनु पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोक्तजम पररचयपत्र नवीकरणको लामग मनवेदन परे मा
िोपकएको अमधकारीले उपदफा (३) को अधीनमा रही िोपकए बमोक्तजमको दस्िुर मलई
पररचयपत्र नवीकरण गररददनु पनेछ ।
2

www.lawcommission.gov.np
५.

गैर आवासीय नेपालीको हैमसयि कायमै रहने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले क्तखएको
िए िापमन यस ऐन बमोक्तजम लगानी गरे को पवदे शमा बस्ने नेपाली नागररक कुनै उद्योग
वा व्यवसाय सञ्चालनको मसलमसलामा त्यस्िो उद्योग वा व्यवसायको सञ्चालक वा उच्च
व्यवस्थापकीय पदामधकारीको है मसयिले नेपालमा बसोवास गरे मा पमन मनजको गैर
आवासीय नेपालीको है मसयि कायमै रहनेछ ।

६.

पररवत्यन पवदे शी मुद्रामा खािा खोल्न पाउने: पररचयपत्र प्राप्ि गैर आवासीय नेपालीले
पररवत्यन पवदे शी मुद्रामा आजनन गरे को रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट पविीय कारोबार गने
इजाजिपत्र प्राप्ि कुनै वाक्तणज्य बैङ्क वा पविीय सं स्थामा पररवत्यन पवदे शी मुद्रामा खािा
खोली सञ्चालन गनन सक्नेछ ।

७.

पररवत्यन पवदे शी मुद्रामा लगानी गनन सक्ने: (१) गैर आवासीय नेपालीले वा गैर आवासीय
नेपालीको पचास प्रमिशििन्दा बिी शेयर लगानी िएको कुनै पवदे शी कम्पनीले प्रचमलि
कानून बमोक्तजम पवदे शी लगानीको लामग खुला गररएको उद्योग वा व्यवसाय वा नेपाल
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी गैर आवासीय नेपालीको लामग लगानी
गनन खुला गरे को अन्य कुनै उद्योग वा व्यवसायमा पवदे शमा पवदे शी मुद्रामा आजनन गरे को
रकम नेपालमा पररवत्यन पवदे शी मुद्रामा लगानी गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको गैर आवासीय नेपाली वा कम्पनीले नेपालमा
लगानी गने रकम प्रचमलि कानून बमोक्तजम नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट पविीय कारोवार गनन
इजाजिपत्र प्राप्ि कुनै वाक्तणज्य बैङ्क वा पवक्तिय सं स्था माफनि प्राप्ि गनुन पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोक्तजम प्राप्ि गरे को रकमको कानून बमोक्तजम स्रोि खुलाउनु
पने अवस्थामा सोको स्रोि खुलाउनु पनेछ ।

८.

जानकारी ददनु पने: कुनै गैर आवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गरे मा िोपकएको पववरण
खुलाई िोपकएको अमधकारी समि सोको जानकारी ददनु पनेछ ।

९.

रकम पफिान लैजान सक्ने: प्रचमलि कानूनमा जुनसुकै कुरा ले क्तखएको िए िापमन गैर
आवासीय नेपालीले दफा ७ बमोक्तजम गरे को लगानी र त्यसबाट प्राप्ि िएको लाि
बराबरको रकम मनजले पररवत्यन पवदे शी मुद्रामा िोपकए बमोक्तजम पफिान लै जान सक्नेछ ।

१०.

नेपाली मूलका पवदे शी नागररकलाई सुपवधा िथा सहुमलयि: (१) प्रचमलि कानूनमा जुनसुकै
कुरा ले क्तखएको िए िापमन नेपाली मूलका पवदे शी नागररकले नेपालमित्र बसोवास गननको
लामग आफ्नो वा आफ्नो पररवारको मनममि िोपकएको शिनको अधीनमा रही िोपकएको
िेत्रफलको जग्गा वा अन्य सम्पक्ति खररद गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम नेपाली मूलको पवदे शी नागररकले खररद गरे को
सम्पक्ति प्रचमलि कानूनको अधीनमा रही मबिी गनन सक्नेछ ।
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(३) नेपाली मूलको पवदे शी नागररकको मृत्यु िई अपुिाली परे मा र मनजको
नेपालमा सम्पक्ति िएमा त्यस्िो सम्पक्ति मनजको हकवाला पररचयपत्र प्राप्ि नेपाली मूलको
पवदे शी नागररक िए मनजले पाउनेछ र त्यस्िो हकवाला निए प्रचमलि कानून बमोक्तजम
हुनेछ ।
११.

मिसा सम्बन्धी सुपवधा: (१) प्रचमलि कानूनमा जुनसुकै कुरा ले क्तखएको िए िापमन नेपालमा
बसोवास गने वा लगानी गने पररचयपत्र प्राप्ि नेपाली मूलको पवदे शी नागररक वा मनजको
पररवारलाई दश बषनसम्मको गैर आवासीय मिसा ददन सपकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम ददइएको मिसाको अवमध आवश्यकिा अनुसार थप
गनन सपकनेछ ।

१२.

कर नलाग्ने: प्रचमलि कानूनमा जुनसुकै कुरा ले क्तखएको िए िापमन दे हायको पवषयमा
दे हाय बमोक्तजम हुनेछ :(क)

ँ ी रकममा कुनै कर लाग्ने छै न,
गैर आवासीय नेपालीले लगानी गदानको पूज

(ख)

गैर आवासीय नेपालीले मनजको नक्तजकको नािेदार नेपाली नागररकलाई
मनजी प्रयोगको लामग एक आमथनक वषनमा पन्र लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी
नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट पविीय कारोवार गनन इजाजिपत्रप्राप्ि कुनै वाक्तणज्य
बैङ्क वा पविीय सं स्था माफनि पठाएको रकममा त्यस्िो रकम प्राप्ि गदानको
बखि कुनै कर लाग्ने छै न,

(ग)

गैर आवासीय नेपालीले नाफा आजनन नगने गरी खडा िएको कुनै
सामाक्तजक, धाममनक, शैक्तिक, साँस्कृमिक, परोपकारी, खेलकूद

वा

दै वी

ँ
प्रकोपको उिार कायनसग
सम्बक्तन्धि सं स्थालाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट
इजाजिपत्र प्राप्ि कुनै वाक्तणज्य बैङ्क वा पविीय सं स्था माफनि पठाएको
रकममा त्यस्िो रकम प्राप्ि गदानको बखि कुनै कर लाग्ने छै न ।
१३.

उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गनन पाउने: यस ऐन बमोक्तजम लगानी गने नेपाली मूलको
पवदे शी नागररकले नेपाली नागररक सरह नेपालमा उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गनन
पाउनेछ ।

१४.

प्रचमलि कानून बमोक्तजमको सुपवधा पाउने: प्रचमलि कानून बमोक्तजम कुनै पवदे शी नागररकले
पररवत्यन पवदे शी मुद्रामा नेपालमा लगानी गरे बापि पाउने सुपवधा यस ऐन बमोक्तजम
लगानी गने नेपाली मूलका पवदे शी नागररकले पमन पाउनेछ ।

१५.

सल्लाहकार बोडन गठन गनन सक्ने: (१) पवदे शी लगानी सम्बन्धी नीमि वा कानूनलाई
समयानुकूल बनाउन, गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गनन उत्प्रेररि गने
सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव ददन िथा गैर आवासीय नेपालीहरु बीच सुमधुर
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सम्बन्ध कायम गननको लामग नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी गैर
आवासीय नेपाली सं स्थाको समेि प्रमिमनमधत्व हुने गरी बिीमा सािजना रहे को एक
सल्लाहकार बोडनको गठन गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको सल्लाहकार बोडनको अन्य काम, किनव्य र
अमधकार िथा कायनपवमध िोपकए बमोक्तजम हुनेछ ।
१६.

गैर आवासीय नेपाली संघ सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचमलि कानूनमा जुनसुकै कुरा
लेक्तखएको िए िापमन गैर आवासीय नेपालीहरुबीच पारस्पररक सहयोग िथा सद्भाव
अमिवृपि गने उद्देश्यले गैर आवासीय नेपालीहरुले नेपालमित्र गैर आवासीय नेपाली सं घ
खोल्न पाउने छन् ।
(२) गैर आवासीय नेपाली सं घको दिान िथा अन्य व्यवस्था िोपकए बमोक्तजम
हुनेछ ।

१७.

पररचयपत्र रद्द हुन:े (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले क्तखएको िए िापमन पवदे शमा
ु को नागररकिा मलएमा मनजले यस ऐन बमोक्तजम
बस्ने नेपाली नागररकले पवदे शी मुलक
प्राप्ि गरे को पररचयपत्र स्विः रद्द हुने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम पररचय पत्र रद्द िएमा पवदे शमा बस्ने नेपाली
नागररकले सो है मसयिमा यस ऐन बमोक्तजमको कुनै सुपवधा िथा सहुमलयि पाउने छै न ।

१८.

मनयम बनाउने अमधकार: यस ऐनको उद्देश्य कायानन्वयन गनन नेपाल सरकारले आवश्यक
मनयमहरु बनाउन सक्नेछ ।
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