
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागग साववजगनक गनष्कासन 

सम्बन्धी शजज्ञासाहरू !!! 

क. वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नपेालीका लागग साववजगनक गनष्कासन भएका गधतोपत्र खररद गनव कस्तो 
व्यवस्था गररएको छ? 

उत्तरः- नेपाल गधतोपत्र बोर्व द्वारा जारी “गधतोपत्र दताव तथा गनष्कािन गनयमावली, २०७३” को गनयम 
९ को उपगनयम (६क) अनसुार “संगठित संस्थाले िेयरको प्रारशम्भक साववजगनक गनष्कािन गदाव 
गनष्काशित िेयरको दि प्रगतित िेयर नेपाल सरकारको सम्बशन्धत गनकायबाट श्रम स्वीकृती प्राप्त 
गरी ववदेिमा रोजगारी गरररहेका नेपालीका लागग छुट्याई बााँर्फााँर् गनुवपने” भन्न ेव्यवस्था गररएको 
छ। 

ख. यो व्यवस्था कवहले देशख लागू भएको हो? 

उत्तरः- नेपाल गधतोपत्र बोर्व द्वारा गमगत २०७९।०७।१७ गते देशख लागू हनुे गरी “गधतोपत्र गनष्कािन 
तथा बााँर्फााँर् (छैिौं संिोधन) गनदेशिका, २०७९” जारी गरेकोले उक्त गमगत पश्चात ् गधतोपत्र 
साववजगनक गनष्कािनका लागग अनमुगत प्राप्त गने सम्पूण व संगठित संस्थाको प्रारशम्भक साववजगनक 
गनष्कािनमा यो व्यवस्था लागू हनु्छ। 

ग. बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नपेालीले यस वकगसमको गनष्कािनमा खररद आवेदन ठदन के के मापदण्र् 
परुा गनुवपछव? 

उत्तरः-  बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको लागग छुट्याईएको गधतोपत्रको िेयर खररद आवेदन 
ठदनका लागग गनम्न बमोशजमको मापदण्र् परुा गरेको हनु ुपछवः 

१. नेपाल गधतोपत्र बोर्वबाट अनमुगत प्राप्त आश्वा सदस्य बैंक माफव त आफ्नो नाममा ववप्रषेण  
(रेगमट्यान्स) बचत खाता खोल्न ुपछव। 

२. गसगर्एसगसबाट अनमुगत प्राप्त गनक्षेप सदस्य (गर्वप) माफव त आफ्नो नाममा वहतग्राही खाता खोल्न ु
पछव। 



३. नेपाल सरकारको सम्बशन्धत गनकायबाट श्रम स्वीकृगत प्राप्त गरेको वववरण  पेि गरर 
ववप्रषेण (रेगमट्यान्स) बचत खाताको लागग बैंक माफव त गसआरएन (गस-आश्वा रशजषे्ट्रिन नम्बर) 
गलन ुपछव। 

४. आफ्नो ववप्रषेण (रेगमट्यान्स) बचत खातामा पगछल्लो छ मवहनामा कम्तीमा पचास हजार रुपैयााँ 
आफू रोजगार रहेको मलुकु बाट जम्मा गरेको हनुपुछव। आवेदकले साववजगनक गनष्कािन हनुे 
अशन्तम गमगतगभत्र आफू रोजगार रहेको मलुकुबाट रकम जम्मा गरी आवेदन ठदन सक्नेछन।् 

घ. के श्रम शस्वकृती नभई गबदेिमा रहेका नपेालीले यो सवुवधा प्राप्त गनव सक्छन? 

उत्तरः- सक्दैनन ्। श्रम शस्वकृती नभई गबदेिमा रहेका नेपालीले यो सवुवधा प्राप्त गनव सक्दैनन।् 

ङ. के यो व्यवस्था लागू हनु ुपूवव साववजगनक गनष्कािनमा सहभागी भएका बैदेशिक रोजगारीमा रहेका 
नपेालीका हकमा फेरर नयााँ वहतग्राही खाता तथा बैंक खाता खोल्न ुपछव? 

उत्तरः- यो व्यवस्था लागू हनु ुपवुव साववजगनक गनष्कािनमा सहभागी भएका बैदेशिक रोजगारीमा रहेका 
नेपालीले यो व्यवस्था अनरुूप छुट्याईएको गधतोपत्र खररद आवेदन ठदनका लागग फेरर नयााँ वहतग्राही 
खाता खोल्न ुपदैन। तर बैंक खाता भने ववप्रषेण  (रेगमट्यान्स) बचत खाता नै खोल्न ुपछव। त्यसैले 
आफ्नो बैंकमा सम्पकव  गरी आफ्नो नाममा ववप्रषेण  (रेगमट्यान्स) बचत खाता खोली उक्त खाताको 
लागी नयााँ गसआरएन नम्बर गलन ुपदछव। 

च. गसआरएन नम्बर भनकेो के हो? 

उत्तरः- गधतोपत्रको साववजगनक गनष्कासनका क्रममा खररद आवेदन ठदन ेआवेदकको वहतग्राही खाता 
तथा बैंक खाता रुज ुगरी योग्य आवेदकलाई गसगर्एसगसको गस-आश्वा प्रण ालीमा दताव गरी प्रदान 
गररने दताव नम्बर लाई गस-आश्वा रशजषे्ट्रिन नम्बर (गसआरएन) नम्बर भगनन्छ। गधतोपत्र खररद 
आवेदन ठदनका लागग प्रत्येक आवेदकका लागग यो नम्बर अगनवायव गररएको छ।  

छ. पवहले देशखनै ववप्रषेण  खाता सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा पनुः नयााँ ववप्रषेण  (रेगमट्यान्स) बचत खाता 
खोल्न ुपछव? 



उत्तरः- पदैन । पवहले देशखनै ववप्रषेण  खाता सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा आफ्नो बैंकमा सम्पकव  गरी 
श्रम स्वीकृगतको कागजात पेि गरपश्चात बैकबाट खाताको शस्कम पररवतवन भएको जानकारी प्राप्त 
गरेपगछ साववजगनक गनष्कािनमा आवेदन ठदन सवकन्छ। 

ज. हाल सम्म वहतग्राही खाता तथा ववप्रषेण  (रेगमट्यान्स) बचत खाता नखोलेका र हाल ववदेिमा नै 
बगसरहेका नपेाली नागररकले यो सवुवधा प्राप्त गनव के गनुव पलाव? 

उत्तरः- हाल ववदेिमै रहेका नागररकले वहतग्राही (गर्वप) खाता खोल्नका लागग गसगर्एसगस बाट गनक्षपे 
सदस्यता प्राप्त गरेका संस्था तथा ववप्रषेण  (रेगमट्यान्स) बचत खाता बोर्वबाट आस्बा सदस्यता प्राप्त 
गरेका बैंक तथा ववत्तीय संस्था माफव त अनलाइन खाता खोल्न सवकन्छ। यसका लागग आफूलाई 
पायक पने बैंक तथा ववत्तीय संस्थाको वेभ साइटमा उपलब्ध गराइएको ववद्धगतय (अनलाइवन) 
माध्यमको प्रयोग गरी खाता खोल्न सवकन्छ। 

झ. के ववप्रषेण  (रेगमट्यान्स) बचत खातामा स्वदेिबाट नै रकम जम्मा गरेर खररद आवेदन ठदन पाईन्छ? 

उत्तरः- पाइवदैन । बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागग छुट्टाइएको गधतोपत्र खररद आवेदन 
ठदनका लागग ववदेिबाट आफ्नो ववप्रषेण  (रेगमट्यान्स) बचत खातामा जम्मा गरेको रकम गसमागभत्र 
रही गधतोपत्रको गनष्कािनमा खररद आवेदन ठदन पाईन्छ। 

ञ. बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नपेालीका लागी छुट्टाइएको गधतोपत्र गनष्कािनमा खररद आवेदन ठदन े
तररका के के हनु? 

उत्तरः- आस्बा सदस्या बैंक माफव त ववप्रषेण  (रेगमट्यान्स) बचत खाताका लागग गसआरएन नम्बर प्राप्त 
गरेका बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले मेरो िेयर माफव त वा आस्बा सदस्य बैंकको िाखा 
कायावलयमा सम्पकव  गरी खररद आवेदन ठदन सक्छन।् 

ट. के बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नपेालीका लागी छुट्टाइएको गधतोपत्रको गनष्कािनमा खररद आवेदन 
ठदनलेे सववसाधारण का लागग छुट्टयाईएको गधतोपत्रको गनष्कािनमा समेत खररद आवेदन ठदन पाइवन्छ 
? 



उत्तरः- पाईदैन । बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागी छुट्टाइएको गधतोपत्रको गनष्कािनमा 
खररद आवेदन ठदइव िेयर प्राप्त गरेका व्यशक्तले सववसाधारण का लागग छुट्टयाईएको गधतोपत्रको 
गनष्कािनमा खररद आवेदन ठदन पाईदैन। 

ि. बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नपेालीका लागी छुट्टाइएको गधतोपत्रको गनष्कािनमा खररद आवेदन ठदन े
पवक्रयामा समस्या भएमा के गने ? 

उत्तरः- गधतोपत्रको गनष्कािनमा खररद आवेदन ठदने पवक्रयामा समस्या भएमा गस-आस्वा रशजषे्ट्रिन 
नम्बर (गसआरएन) गलएको आस्बा सदस्य बैंक तथा ववत्तीय संस्थामा सम्पकव  गरी समस्याको 
समाधान गनव सवकन्छ। आस्बा सदस्य बैंकबाट उक्त समस्या समाधान नभएमा गसगर्एसगस एण्र् 
शक्लयररङ्ग गल.  मा सम्पकव  गरी सो समस्याको समाधान गनव सवकन्छ। 

 

नोटः-१. बोर्वबाट इवजाजत प्राप्त गनक्षपे सदस्य  तथा आस्बा सदस्यको नामवली बार्वको वेभ साइट www.sebon.gov.np मा 
गइव हेनव सवकन्छ । 

  २. गधतोपत्रको गनष्कािनमा खररद आवेदन ठदन ेपवक्रयामा समस्या आइव उक्त्त समस्याको सम्बन्धमा आस्बा सदस्य बैंक 
वा गसगर्एसगस एण्र् शक्लयररङ्ग गल. बाट समयानरुूप आवश्यक सनुवाइव नभएमा बोर्वको वेभ साइट www.sebon.gov.np 

मा गइव सोको गनुासो दताव गनव सवकन्छ । साथै गनुासो दताव गनवको लागग बोर्वको टोल वि नं. १६६० ०१ ४४४३३ 
वा गनुासो हटलाइवन नं. +९७७१५५४४०७७ मा समेत सम्पकव  गनव सक्नहुनु्छ । 


