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ँ
प्रदे श तथा स्थानीय तहले विदे शी सरकार, ननयोग, प्रनतनननि र अन्तरााविय सङ्घ सं स्थासग
सम्पका गदाा अिलम्बन गनना पने कायाविनि सम्बन्िी ननदे शशका, २०७६
प्रस्तािना : प्रदे श तथा स्थानीय तहले विदे शी सरकार, ननयोग, प्रनतनननि र अन्तरााविय सङ्घ सं स्थासँग
गने सम्पकालाई व्यिशस्थत गना िाञ्छनीय भएकोले ,
सनशासन (व्यिस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले ददएको अनिकार
प्रयोग गरी नेपाल सरकारले दे हायको ननदे शशका जारी गरे को छ ।
१.

सं शिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ननदे शशकाको नाम “प्रदे श तथा स्थानीय तहले विदे शी
सरकार, ननयोग, प्रनतनननि र अन्तरााविय सङ्घ सं स्थासँग सम्पका गदाा अिलम्बन गनना पने
कायाविनि सम्बन्िी ननदे शशका, २०७६” रहे को छ ।
(२) यो ननदे शशका नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको नमनतबाट लागू हननेछ ।

२.

पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ननदे शशकामा,–
(क)

न
“अन्तरााविय सङ्गठन” भन्नाले सं यक्त
राि सङ्घ, सो अन्तगातका विशशविकृत
न
ननकाय र सं यक्त
राि सङ्घको िडापत्र बमोशजम स्थापना भएका िेत्रीय
सहयोग सङ्गठन सम्झनन पछा र सो शब्दले अन्तरााविय रूपमा स्थापना भएका
अन्तर सरकारी सङ्गठनलाई समेत जनाउँछ ।

(ख)

“कमाचारी” भन्नाले प्रचनलत कानून बमोशजम प्रदे श तथा स्थानीय तहमा
कायारत कमाचारी सम्झनन पछा र सो शब्दले प्रदे श तथा स्थानीय तहमा
कायारत ननजामती कमाचारीलाई समेत जनाउँछ ।

(ग)

न राि सङ्घका
“नेपाली ननयोग” भन्नाले विदे शशस्थत नेपाली राजदू तािास, सं यक्त
लानग

नेपालको

स्थायी

ननयोग,

नेपाली

महािाशिज्यदू तािास

िा

िाशिज्यदू तािास, नेपाली अिैतननक महािाशिज्यदू तािास िा िाशिज्यदू तािास
सम्झनन पछा र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन
गरी तोकेको विदे शशस्थत नेपाली कूटनीनतक ननकायलाई समेत जनाउँछ ।
(घ)

"मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकार, परराि मन्त्रालय सम्झनन पछा ।

(ङ)

“विदे शी

ननयोग” भन्नाले

नेपालशस्थत

विदे शी

राजदू तािास, ननयोग,

महािाशिज्यदू तािास, िाशिज्यदू तािास, अिैतननक महािाशिज्यदूतािास िा
अिैतननक िाशिज्यदू तािास सम्झनन पछा र सो शब्दले नेपालशस्थत विदे शी
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रािको कूटनीनतक प्रनतनननित्ि गने नेपाल सरकारबाट स्िीकृत सम्पका
कायाालयलाई समेत जनाउँछ ।
(च)

"विदे शी प्रनतनननि" भन्नाले विदे शी सरकार, विदे शी ननयोग, अन्तरााविय
सङ्गठनका पदानिकारी िा प्रनतनननि सम्झनन पछा र सो शब्दले नेपालमा
कूटनीनतक उन्मनशक्त र सनवििा पाउने विदे शी नागररकलाई समेत

जनाउँछ

।
(छ)

“पदानिकारी” भन्नाले प्रदे शको हकमा प्रदे श मनख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री,
सहायक मन्त्री, प्रदे श सभाका सभामनख, उपसभामनख, प्रदे श सभा सदस्य
तथा मनख्यन्यायानििक्ता र स्थानीय तहको हकमा गाउँ कायापानलकाको
अध्यि, उपाध्यि, नगर कायापानलकाको प्रमनख, उपप्रमनख, गाउँपानलका िा
नगरपानलकाको िडाध्यि, गाउँ िा नगर कायापानलकाको सदस्य तथा गाउँ
िा नगर सभाका सदस्य, शजल्ला समन्िय सनमनतका प्रमनख, उपप्रमनख र
सदस्य सम्झनन पछा ।

(ज)

"स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपानलका, नगरपानलका तथा शजल्ला सभा सम्झनन
पछा र सो शब्दले शजल्ला समन्िय सनमनतलाई समेत जनाउँछ ।

३.

मन्त्रालयसँग सम्पका र समन्िय : (१) प्रदे श तथा स्थानीय तहले विदे शी प्रनतनननिसँग
सम्पका गदाा मन्त्रालयमाफात गनना पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम मन्त्रालयसँग सम्पका गदाा प्रदे शले नेपाल सरकार,
प्रिानमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालय र स्थानीय तहले नेपाल सरकार, सङ्घीय मानमला
तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमाफात गनना पनेछ ।
(३) विदे शी प्रनतनननिले प्रदे श तथा स्थानीय तहसँग सम्पका राख्न चाहे मा
मन्त्रालयमाफात राख्नन पनेछ ।

४.

विदे शी प्रनतनननिसँग गररने भेटघाट : (१) पदानिकारी तथा कमाचारीले विदे शी प्रनतनननिसँग
भेटघाट गननअ
ा शघ मन्त्रालयको सहमनत नलनन पनेछ ।
(2) उपदफा (१) बमोशजमको सहमनत माग गदाा विदे शी प्रनतनननिसँग भेटघाट
गननअ
ा शघ छलफलको विषयिस्तन यवकन गरी विदे शी प्रनतनननिसँगको भेटघाटको कायासूची िा
विषयहरू खनलार्ा मन्त्रालय समि ले खी पठाउनन पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोशजम ले खी आएमा मन्त्रालयले पन्र ददननभत्र आिश्यक
ननिाय गरी सम्बशन्ित पदानिकारी तथा कमाचारीलाई सो को जानकारी ददनन पनेछ ।
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(4) पदानिकारी तथा कमाचारीले भेटघाट गने विदे शी प्रनतनननिसँग छलफलको
क्रममा नयाँ विषयिस्तन उठान भएमा सो विषयमा कननै प्रनतबद्धता व्यक्त गनना हनँदैन ।
(5) पदानिकारी तथा कमाचारीले विदे शी प्रनतनननिसँग भेटघाट िा छलफल गदाा
नेपालको नमत्ररािसँगको विद्यमान सम्बन्ि र नेपालको िेत्रीय तथा अन्तरााविय प्रनतबद्धताको
प्रनतकूल हनने गरी िारिा राख्न, प्रनतवक्रया जनाउन िा समथान गना हनँदैन ।
(6) पदानिकारी तथा कमाचारीले विदे शी प्रनतनननिसँगको भेटघाट िा छलफलमा
शशि, मयााददत तथा बोिगम्य भाषाको प्रयोग गनना पनेछ ।
(7) पदानिकारी तथा कमाचारीले विदे शी प्रनतनननिसँगको भेटघाट िा छलफलमा
आिश्यकता अननसार अननिादकको सहयोग नलन सक्नेछन् ।
(8) पदानिकारी तथा कमाचारीले विदे शी प्रनतनननिसँगको भेटघाट िा छलफलमा
पदीय मयाादा अननकूलको पोसाक लगाउनन पनेछ ।
(9) पदानिकारी तथा कमाचारीले कननै सािाजननक समारोह, भेटघाट िा औपचाररक
कायाक्रममा सहभागी हनँदा कनराकानी र खानपानमा आफ्नो पदीय मयाादा अननकूल शशि र
सौम्य व्यिहार गनना पनेछ ।
(10) पदानिकारी तथा कमाचारीले विदे शी प्रनतनननिसँगको भेटघाटमा आिश्यक
पने शशिाचार सम्बन्िमा मन्त्रालयसँग परामशा नलन सक्नेछ ।
ँ को भेटघाटपनछ छलफलको
(१1) पदानिकारी तथा कमाचारीले विदे शी प्रनतनननिसग
विषयिस्तनको सं शिप्त वििरि तयार गरी मन्त्रालय र नेपाल सरकारको सम्बशन्ित
मन्त्रालयमा पठाउनन पनेछ ।
५.

विदे श भ्रमि सम्बन्िमा : (१) प्रदे शका पदानिकारी तथा प्रदे शका कमाचारीले सरकारी
कामको नसलनसलामा विदे श भ्रमि गनना अशघ मन्त्रालयको सहमनत नलनन पनेछ।
स्पिीकरि : यस दफा

र दफा ६ को प्रयोजनको लानग “प्रदे शका पदानिकारी” भन्नाले

मनख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, प्रदे श सभाका सभामनख, उपसभामनख, प्रदे श
सभा सदस्य र मनख्यन्यायानििक्ता सम्झनन पछा र सो शब्दले प्रदे श कानून बमोशजम गदठत
ननकायका पदानिकारीलाई समेत जनाउँछ ।
(२) उपदफा (१) मा जननसनकै कनरा लेशखएको भए तापनन विकास साझेदारको
आयोजनामा सञ्चालन हनने छात्रिृशि, अध्ययन, अिलोकन भ्रमि लगायतका कायाक्रमहरूको
सन्दभामा विदे श भ्रमि गदाा मन्त्रालयको अनतररक्त नेपाल सरकार, अथा मन्त्रालयको समेत
सहमनत नलनन पनेछ ।
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(३) प्रदे शका पदानिकारी तथा प्रदे शका कमाचारीले विदे श भ्रमिको नसलनसलामा
न , विदे शी ननयोग िा अन्तरााविय सङ्गठनसँग गररने पत्राचार अननिाया रूपमा
आनतथेय मनलक
मन्त्रालय माफात गनना पनेछ ।
(४) प्रदे शका पदानिकारी तथा प्रदे शका कमाचारीले विदे श भ्रमि गनना अशघ सम्बशन्ित
न हे ने नेपाली ननयोगलार्ा जानकारी ददनन पनेछ र विदे शी प्रनतनननिसँगको भेटघाट तथा
मनलक
छलफलमा सम्भि भएसम्म नेपाली ननयोगको प्रनतनननिलार्ा समेत समािेश गनना पनेछ ।
(५) विदे श भ्रमि गने प्रदे शका पदानिकारी तथा प्रदे शका कमाचारीले विदे श भ्रमिको
न लाई दावयत्ि सृजना हनने गरी कननै प्रकारको अन्तरााविय प्रनतबद्धता व्यक्त गना
क्रममा मनलक
िा स्िीकार गना हनँदैन ।
(6) प्रदे शका पदानिकारी तथा प्रदे शका कमाचारीले विदे श भ्रमिका क्रममा नेपालले
अिलम्बन गदै आएको विदे श नीनत र अन्तरााविय मान्यताका साथै नेपालको राविय वहत र
स्िानभमानको पिमा िारिा राख्नन पनेछ ।
(७) प्रदे शका पदानिकारी तथा प्रदे शका कमाचारीले विदे शी प्रनतनननिसँगको
भेटघाटमा नेपालको नमत्ररािसँगको विद्यमान सम्बन्ि र नेपालको िेत्रीय तथा अन्तरााविय
प्रनतबद्धताको प्रनतकूल हनने गरी िारिा राख्न, प्रनतवक्रया जनाउन, समथान गना िा हस्तािर
गना हनँदैन ।
(८) प्रदे शका पदानिकारी तथा प्रदे शका कमाचारीले विदे शमा हनने सभा, समारोह तथा
बैठकमा गररने सम्बोिन, भाषि िा छलफलको विषयिस्तन र नेपालको िारिाका सम्बन्िमा
मन्त्रालय, नेपाली ननयोग र अन्य सम्बशन्ित ननकायसँग परामशा गनना पनेछ ।
(९) प्रदे शका पदानिकारी तथा प्रदे शका कमाचारीले आफ्नो विदे श भ्रमि सम्पन्न
भर्सकेपनछ सो को प्रनतिेदन अननिाया रूपमा आफ्नो कायाालयमा बनझाउनन पनेछ ।
(१०) उपदफा (९) बमोशजम प्रदे शका पदानिकारी तथा प्रदे शका कमाचारीले
बनझाएको प्रनतिेदन सम्बशन्ित कायाालयले आफ्नो िेबसार्टमा राखी एक प्रनत मन्त्रालयमा
पठाउनन पनेछ ।
(१1)

प्रदे शका

पदानिकारी

तथा

प्रदे शका

कमाचारीले

व्यशक्तगत

कामको

नसलनसलामा विदे श भ्रमि गदाा समेत मन्त्रालयलार्ा जानकारी गराउनन पनेछ ।
६.

मनोनयन सम्बन्िी : (१) दे हाय बमोशजमका प्रदे शका पदानिकारीहरूको सरकारी कामको
नसलनसलामा हनने विदे श भ्रमिको मनोनयन दे हाय बमोशजमका ननकाय िा अनिकारीबाट
गररनेछ :4
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(क) मनख्यमन्त्रीको मनोनयन प्रदे श मशन्त्रपररषद्को नसफाररसमा नेपाल
सरकार, मशन्त्रपररषद्बाट,
(ख) प्रदे श सभाका सभामनखको मनोनयन ननजकै नसफाररसमा नेपाल
सरकार, मशन्त्रपररषद्बाट,
(ग)

प्रदे श सभाका उपसभामनख र सदस्यको मनोनयन प्रदे श सभाको
सभामनखबाट,

(घ)

प्रदे शका मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री र मनख्यन्यायानििक्ताको
मनोनयन प्रदे श मशन्त्रपररषद्बाट,

(ङ)

प्रदे श कानून बमोशजम गदठत ननकायका पदानिकारीको मनोनयन
प्रदे श मशन्त्रपररषद्बाट ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम प्रदे शका पदानिकारीको मनोनयन गननअ
ा शघ दफा ५ को
उपदफा (१) र (२) बमोशजमको प्रवक्रया पूरा गनना पनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोशजम मनोनयन भएका प्रदे शका पदानिकारीको कूटनीनतक
िा विशेष राहदानी तथा नभषा नसफाररस आिश्यक पने भएमा दे हायका कागजातहरू सं लग्न
गरी नेपाल सरकार, प्रिानमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालयमा पठाउनन

पनेछ :-

(क)

नेपाली नागररकताको प्रमाशित प्रनतनलवप,

(ख)

िैदेशशक भ्रमिको लानग प्राप्त ननमन्त्रिा पत्रको प्रनतनलवप,

(ग)

मनोनयनको ननिायको प्रनतनलवप,

(घ)

दफा ५ को उपदफा (१) र आिश्यकता अननसार उपदफा (२)
बमोशजमको सहमनत पत्रको प्रनतनलवप,

(ङ)

नभषा नसफाररस आिश्यक पने भएमा राहदानीको प्रनतनलवप ।

(४) उपदफा (३) बमोशजमका कागजातहरू प्राप्त भएको नमनतले सात ददननभत्र
नेपाल सरकार, प्रिानमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालयले कूटनीनतक िा विशेष राहदानी
तथा नभषाको नसफाररस उपलब्ि गराउनन पनेछ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जननसनकै कनरा लेशखएको भए तापनन व्यशक्तगत नाममा प्राप्त
भएको ननमन्त्रिाको आिारमा कननै पनन पदानिकारीलाई मनोनयन गना पार्ने छै न र सो
प्रयोजनको लानग कूटनीनतक िा विशेष राहदानी र नभषाको नसफाररस गररने छै न ।
७.

भनगनी सम्बन्ि : (१) स्थानीय तहले प्रदे श सरकारको परामशामा नेपाल सरकारको पूि ा
स्िीकृनत नलई विदे शको कननै स्थानीय सरकारसँग भनगनी सम्बन्ि कायम गना सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोशजम स्थानीय तहले भनगनी सम्बन्ि कायम गनाको लानग
नेपाल सरकारको पूि ा स्िीकृनत नलनन अशघ मन्त्रालय र सङ्घीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन
मन्त्रालयबाट सहमनत नलनन पनेछ ।
(३) यस दफा बमोशजम भनगनी सम्बन्ि कायम रहे को विदे शी स्थानीय सरकारसँग
हनने अन्तरवक्रया तथा आदानप्रदानको जानकारी सम्बशन्ित स्थानीय तहले मन्त्रालय तथा
सम्बशन्ित नेपाली ननयोगलाई ददनन पनेछ ।
न को राविय वहत र स्िानभमानमा प्रनतकूल असर नपने गरी मात्र यस दफा
(४) मनलक
बमोशजम भनगनी सम्बन्ि कायम गना सवकनेछ ।
८.

उपहार आदानप्रदान : (१) पदानिकारी तथा कमाचारीले नेपाल सरकारको अननमनतमा मात्र
विदे शी प्रनतनननिसँग िा अन्य व्यशक्त िा सं स्थाबाट उपहार नलनन पनेछ
(२) उपदफा (१) बमोशजम नलएको उपहार कायाालयको िेबसार्टमाफात् सािाजननक
गने र सम्बशन्ित कायाालयको शजन्सी खातामा आम्दानी बाँध्नन पनेछ ।
(3) पदानिकारी तथा कमाचारीले विदे शी प्रनतनननिलार्ा उपहार ददँदा सम्भि भएसम्म
स्थानीय मौनलकता र पवहचान झल्कने तथा त्यस्तो विदे शी प्रनतनननिको सं स्कृनत र प्रचलन
सनहाउँदो स्थानीय उत्पादनहरू ददनन पनेछ ।
(४) स्थानीय उत्पादन विदे शी प्रनतनननिलार्ा उपहारको रूपमा ददँदा उपहारको नाम,
उत्पादन भएको ठाउँ, विशेषता, बनोट, प्रयनक्त िस्तनहरू, उपभोग गने तररका आदद स्पि
खनल्ने ले बल राखी गनिस्तरीय प्यावकङ्ग गरी ददनन पनेछ ।
(५) पदानिकारी तथा कमाचारीले विदे शी प्रनतनननि, सं स्था, सरकार िा तहबाट
सामान्य शशिाचारको सङ्केतस्िरूप प्राप्त हनने उपहार बाहे क अन्य व्यशक्तगत लाभ, महँगा
उपहार, आफू िा आफ्नो पररिार िा अरू कसै को लानग रोजगारी, छात्रिृशिजस्ता व्यशक्तगत
लाभजन्य अिसर प्राप्त गना िा प्राप्त गने प्रयत्न गना हनँदैन ।

९.

अननगमन : (१) यस ननदे शशका बमोशजम काम कारबाही भए नभएको सम्बन्िमा मन्त्रालयले
अननगमन गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको अननगमन सम्बन्िी प्रनतिेदन प्रिानमन्त्री तथा
मशन्त्रपररषद्को कायाालयमा पेश गनना पनेछ ।

6

