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विदे शी राज्य र कुटनैतिक प्रतितनतिको सुवििा िथा उन्मुक्ति ऐन, २०२७
लालमोहर र प्रकाशन तमति
२०२७।६।१८
सं शोिन गने ऐन


प्रमाणीकरण र प्रकाशन तमति

गणिन्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानुन
सं शोिन गने ऐन , २०६६

२०६६।१०।७
२०२७ सालको ऐन नं. १४

...........
विदे शी राज्य र कुटनैतिक प्रतितनतिको सुवििा िथा उन्मुक्ति सम्बन्िमा
व्यिस्था गनन बनेको ऐन
प्रस्िािना : अन्िरानविय कानुन िथा प्रचलन अनुसार विदे शी राज्य र विदे शी राज्यका
कुटनैतिक प्रतितनति िथा कमनचारीलाई सुवििा िथा उन्मुक्ति प्रदान गने सम्बन्िमा
व्यिस्था गनन िाञ्छनीय भएकोले ,
श्री ५ महाराजातिराज महे न्र िीर विक्रम शाहदे िबाट राविय पञ्चायिको सल्लाह
र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्से कोछ ।
१.

सं क्तिप्ि नाम, विस्िार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “विदे शी राज्य र
कुटनैतिक प्रतितनतिको सुवििा िथा उन्मुक्ति ऐन, २०२७” रहे कोछ ।
(२) यो ऐन नेपाल ....... भर लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषा : विषय िा प्रसं गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,—
ँ कुटनैतिक सम्बन्ि
(क) “विदे शी राज्य” भन्नाले नेपाल ........... सग
भएको विदे शी राज्यलाई सम्झनु पछन ।
(ख) “तनयोग” भन्नाले विदे शी राज्यले नेपाल  ........... मा कुटनैतिक
कायन सम्पादन गनन राखे को तनयोगलाई सम्झनु पछन ।



यो ऐन सं िि् २०६५ साल जेठ १५ गिेदेक्तख लागू भएको ।
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(ग) “तनयोग प्रमुख” भन्नाले विदे शी राज्यले आफ्नो तनयोगको प्रमुखको
है तसयिले काम गराउन ..... नेपाल सरकारको स्िीकृति तलई
राखे को व्यक्तिलाई सम्झनु पछन ।
(घ) “कुटनैतिक कमनचारी” भन्नाले तनयोगको कुटनैतिक पदमा रहे को
तनयोगको कमनचारीलाई सम्झनु पछन ।
(ङ) “कुटनैतिक प्रतितनति” भन्नाले तनयोग प्रमुख िा तनयोगको कुटनैतिक
कमनचारीलाई सम्झनु पछन ।
(च) “प्रशासकीय िथा प्रावितिक कमनचारी” भन्नाले तनयोगको प्रशासकीय
िथा प्रावितिक काम गने तनयोगको कमनचारीलाई सम्झनु पछन ।
(छ) “कामदार

कमनचारी”

भन्नाले

तनयोगको

आन्िररक

काम

गने

तनयोगको कमनचारीलाई सम्झनु पछन ।
(ज) कुटनैतिक प्रतितनतिको सम्बन्िमा “पररिार” भन्नाले तनयोग प्रमुख
िा तनयोगको कमनचारीको गृहस्थीको भाग भै तनजको साथ र
आश्रयमा रहे को तनजको पररिारको सदस्यलाई सम्झनु पछन ।
(झ) “तनयोगको घर र हािा” भन्नाले जोसुकैको स्िातमत्िको भए पतन
तनयोगको प्रमुखको आिास लगायि तनयोगको कुनै काममा प्रयोग
गररएको घर िा त्यसको कुनै भाग र त्यसले चचे को जग्गा
समे िलाई सम्झनु पछन ।
(ञ) “तनजी

से िक”

भन्नाले

विदे शी

राज्यद्वारा

िहाल

नभएको

िर

तनयोगको कुनै सदस्यको घरायसी काम गने तनजी से िकलाई सम्झनु
पछन ।
३.

तनयोगको घर र हािाको अनतिक्रम्यिा : (१) तनयोगको घर र हािा अनतिक्रम्य
हुनेछ। तनयोग प्रमुखको अनुमति बेगर नेपाल सरकारको कमनचारी िा प्रतितनतिले
सो तभर प्रिेश गनन हुँदैन ।



गणिन्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं शोिन गने ऐन, २०६६ द्वारा क्तझवकएको ।
2
www.lawcommission.gov.np

www.lawcommission.gov.np

(२) तनयोगको घर हािाको अतिक्रमण िा िति हुने िा शाक्तन्ि िा मयानदा
भङ्ग हुने कुनै काम कारिाहीबाट रिा गनन उपयुि कदम चाल्नु नेपाल
सरकारको किनव्य हुनेछ ।
(३) तनयोगको घर र हािा र त्यस्मा रहे को िन माल िथा तनयोगको
सिारीको खानिलासी, अतिग्रहण, जफिी, िायदािी िा तललाम तबक्री गररने छै न ।
४.

तनयोगको अतभलेखको अनतिक्रम्यिा : तनयोगको अतभले ख र तलखि जवहले
ु ै पतन अनतिक्रम्य हुनेछ ।
जहाँसक

५.

तनयोगको औपचाररक पर व्यिहारको अनतिक्रम्यिा : (१) तनयोगको औपचाररक
पर व्यिहार अनतिक्रम्य हुनेछ र कुटनैतिक डाँक खोतलने िा रोवकने छै न ।
िर त्यस्िो डाँक थै ली बावहर स्पष्ट रूपले थाहा हुने गरी “कुटनैतिक”
भन्ने शब्द लेक्तखएको हुन ु पछन र सो तभर कुटनैतिक डाँक िस्िु बाहे क अन्य
िस्िु राक्तखनु हुँदैन ।
(२) कुटनैतिक सन्दे श बाहकलाई व्यक्तिगि अनतिक्रम्यिा हुनेछ र
तनजलाई पक्राउ िा थुन छे क गररने छै न ।

६.

तनयोगको घर र हािाको सम्बन्िमा कर छु ट : विदे शी राज्य र तनयोग प्रमुखलाई
तनयोगको घर र हािाको सम्बन्िमा विशेष से िा प्रदान गररए िापि तिनुन पने
बाहे क अरु सबै राविय, स्थानीय कर िथा दे य (ड्यू ज) बाट छु ट हुनेछ ।
ँ करार गने कुनै पिलाई
िर विदे शी राज्य, तनयोग िा तनयोग प्रमुखसग
नेपाल कानुन बमोक्तजम तिनुन पने कुनै कर िा दे य (ड्यू ज) बाट छु ट हुने छै न ।

७.

कुटनैतिक

प्रतितनतिको

व्यक्तिगि

अनतिक्रम्यिा

:

कुटनैतिक

प्रतितनतिलाई

व्यक्तिगि अनतिक्रम्यिा हुनेछ र तनजलाई पक्राउ िा थुनछे क गररने छै न ।
िर, कुनै फौज्दारी अतभयोगका सम्बन्िमा नेपाल सरकारको सम्बक्तन्िि
कमनचारीले घटना सम्बन्िी जानकारीको लातग कुटनैतिक प्रतितनतिसँग तनजको
मयानदा राखी उक्तचि सम्मानसाथ सोिपूछ गनन सक्नेछ ।
८.

कुटनैतिक प्रतितनतिको तनजी आिासको अनतिक्रम्यिा : कुटनैतिक प्रतितनतिको
तनजी आिासलाई तनयोगको घर र हािालाई भए सरह अनतिक्रम्यिा हुनेछ र
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यस ऐनमा अन्यथा व्यिस्था भएकोमा बाहे क तनजको कागजपर, पर व्यिहार र
तनजी सम्पक्ति पतन अनतिक्रम्य हुनेछ ।
९.

कुटनैतिक प्रतितनतिलाई अन्य छु ट : (१) कुटनैतिक प्रतितनतिलाई नेपाल
.....मा लागू हुने कुनै सामाक्तजक सुरिा व्यिस्था (सोसल से क्यूररटी प्रतभजन)
बाट छु ट हुनेछ ।
(२) कुटनैतिक प्रतितनतिलाई नेपाल सरकारले सबै व्यक्तिगि से िा, कुनै
प्रकारको सािनजतनक से िा िथा से ना सम्बन्िी दावयत्िबाट छु ट ददनेछ ।

१०.

कुटनैतिक प्रतितनतिलाई नेपाल ......को फौजदारी, दे िानी िथा प्रशासकीय
अतिकार िेरबाट उन्मुक्ति : (१) कुटनैतिक प्रतितनतिलाई दे हायका मुद्दा
मातमलामा बाहे क सबै फौजदारी, दे िानी िथा प्रशासकीय अतिकार िेरबाट
उन्मुक्ति हुनेछ :(क)

तनयोगको तनतमि विदे शी राज्यको िफनबाट राखे कोमा बाहे क
कुटनैतिक प्रतितनतिको नेपाल ........ तभरको तनजी अचल
सम्पक्तिको सम्बन्िमा उठेको मुद्दा मातमला,

(ख)

विदे शी

राज्यको

हकमा

नभई

कुटनैतिक

प्रतितनतिको

व्यक्तिगि है तसयिमा उिरातिकार सम्बन्िमा उठेको मुद्दा
मातमला, र
(ग)

कुटनैतिक प्रतितनतिले आफ्नो औपचाररक कायन भन्दा बावहर
कुनै व्यिसाय िा व्यापार सम्बन्िी काम गरे कोबाट उठेको
मुद्दा मातमला।

(२) कुटनैतिक प्रतितनतिलाई सािी बक्न कर लाग्ने छै न ।
(३) कुटनैतिक प्रतितनति उपर उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग)
अन्िगनिको मुद्दा मातमलामा बाहे क अरुमा फैसलाको कायानन्ियनको सम्बन्िमा
कुनै कारिाही चलाइने छै न र कारिाही चलाउन पाउनेमा पतन कुटनैतिक
प्रतितनतिको व्यक्तिगि िा आिासको अनतिक्रम्यिालाई भङ्ग गररने छै न।
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(४) यस दफामा जे सुकै लेक्तखएको भए िापतन उपयुि
न
अतिकार िेरबाट
उन्मुक्ति पाउने

कुटनैतिक प्रतितनतिलाई आफूले

चलाएको मुद्दा मातमलाको

तसलतसलामा प्रतििादीको दािी क्तजकीरको सम्बन्िमा त्यस्िो उन्मुक्ति हुने छै न ।
११.

कुटनैतिक प्रतितनतिलाई कर छु ट : कुटनैतिक प्रतितनतिलाई दे हायमा लेक्तखए
बाहे क व्यक्तिगि िा सम्पक्तिमा लागेको सबै राविय, स्थानीय कर िथा दे य
(ड्यू ज) छु ट

हुनेछ :-

(क) सािारणिया िस्िु िा से िाको मोलमा नै समािेश गररने वकतसमको
अप्रत्यि कर,
(ख) तनयोगको तनतमि विदे शी राज्यको िफनबाट राखे कोमा बाहे क
कुटनैतिक प्रतितनतिको नेपाल ........ तभर तनजी अचल सम्पक्तिमा
लागेको कर िथा दे य,
(ग)

कुटनैतिक प्रतितनतिलाई व्यक्तिगि रूपमा लाग्ने सम्पक्ति िथा
उिरातिकार कर,
िर

कुनै

कुटनैतिक

प्रतितनति

िा

तनजको

पररिारको

सदस्यको उपक्तस्थतिको कारणले त्यस्िा व्यक्तिको नेपाल .....मा
भएको तनजको मृत्यु हुँदा तनकासी गनन मनाही भइरहे को बाहे क
अरु चल सम्पक्तिको सम्बन्िमा सो कुटनैतिक प्रतितनतिको मृत्यु
भएपतन त्यस्िो कर लगाइने छै न ।
(घ) नेपाल .....मा भएको स्रोिद्वारा कुटनैतिक प्रतितनतिलाई प्राप्ि तनजी
आयमा लाग्ने कर,
(ङ) नेपाल ..... मा कुटनैतिक प्रतितनतिले कुनै व्यापारमा लगाएको
ँ ीमा लाग्ने कर,
पूज
(च)

कुनै खास से िा प्रदान गररए िापि लाग्ने कर िा दस्िुर, र

(छ)

अचल सम्पक्तिको सम्बन्िमा अदालिी शुल्क, रक्तजिे शन दस्िुर,
वटकट दस्िुर िथा नक्कल दस्िुर ।
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१२.

भन्सार महसूल छु ट हुने : (१) नेपाल सरकारले समय समयमा जारी हुने नेपाल
कानुन बमोक्तजम दे हायको मालसामानमा गोदाम भाडा, ढु िानी भाडा जस्िा से िा
महसू ल बाहे क सबै भन्सार महसू ल िथा सो सम्बक्तन्िि कर र दस्िुर छु ट
ददनेछ।
(क)

तनयोगको औपचाररक उपयोगमा आउने मालसामान, र

(ख)

कुटनैतिक

प्रतितनतिको

गृहस्थीको

मालसामान

िथा

तनजको

पररिारको व्यक्तिगि उपयोगमा आउने मालसामान ।
(२) उपदफा (१) अन्िगनि भन्सार महसू ल छु ट नहुने िा नेपाल कानुन
बमोक्तजम तनकासी पैठारी मनाही गररएको िा कुनै तनरोिा वितनमय (क्िारान्टीन)
लागू हुने मालसामान भएको सम्झनु पने गक्तम्भर कारणहरू नभई कुटनैतिक
प्रतितनतिको गुन्टा क्तझटी र अरु मालसामानको तनरीिण िा खानिलासी गररने
छै न र गनुन परे मा पतन कुटनैतिक प्रतितनति िा तनजको प्रतितनतिको उपक्तस्थतिमा
मार त्यस्िो तनरीिण िा खानिलासी गनन सवकनेछ ।
१३.

कुटनैतिक प्रतितनतिको पररिारलाई सुवििा िथा उन्मुक्ति : कुटनैतिक प्रतितनतिको
पररिारको

गैर

नेपाली

नागररक

सदस्यलाई

यस

ऐन

अन्िगनि

कुटनैतिक

प्रतितनतिले व्यक्तिगि रूपमा पाए सरह सबै सुवििा िथा उन्मुक्ति प्राप्ि हुनेछ ।
१४.

प्रशासकीय िथा प्रावितिक कमनचारी िथा तनजको पररिारलाई सुवििा िथा
उन्मुक्ति : नेपाली नागररक िा नेपाल ........ को स्थायी अतििासी नभएको
तनयोगको प्रशासकीय िथा प्रावितिक कमनचारी िथा तनजको पररिारको सदस्यलाई
आफ्नो किनव्यको पररति बावहर भई गरे को काम कारिाहीको सम्बन्िमा दफा
१० को उपदफा (१) अन्िगनिको सुवििा िथा उन्मुक्ति बाहे क दफा ७ दे क्तख
दफा ११ सम्ममा उल्ले ख भएको सुवििा िथा उन्मुक्ति मार प्राप्ि हुनेछ। प्रथम
पटक आफ्नो कायनभार सम्हाल्न आउँदा पैठारी गरे को मालसामानको हकमा दफा
१२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोक्तजमको सुवििा पाउनेछ ।

१५.

कामदार कमनचारीलाई सुवििा िथा उन्मुक्ति: नेपाली नागररक िा नेपाल ........
को स्थायी अतििासी नभएको तनयोगको कामदार कमनचारीले आफ्नो किनव्य



गणिन्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं शोिन गने ऐन, २०६६ द्वारा क्तझवकएको ।
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पालनको तसलतसलामा गरे को काम कारिाहीको सम्बन्िमा उन्मूक्ति पाउनेछ िथा
तनजको तनयुक्ति बापिको पाररश्रतमकमा कर िथा दे य (ड्यू ज) छु ट हुनेछ ।
१६.

तनजी सेिकलाई कर छु ट : तनयोगको सदस्यको नेपाली नागररक िा नेपाल
........

को स्थायी अतििासी नभएको तनजी से िकलाई तनजको तनयुक्ति बापिको

पाररश्रतमकमा कर िथा दे य (ड्यू ज) छु ट हुनेछ ।
१७.

नेपाली नागररक िा नेपाल ......... को स्थायी अतििासी भएको कुटनैतिक
प्रतितनतिलाई सुवििा िथा उन्मुक्ति: नेपाली नागररक िा नेपाल ....... को स्थायी
अतििासी भएको कुटनैतिक प्रतितनतिलाई नेपाल सरकारले थप सुवििा िथा
उन्मुक्ति

प्रदान

गरे कोमा

बाहे क

आफ्नो

कायनपालनको

तसलतसलामा

गरे को

औपचाररक काम कारिाहीको सम्बन्िमा मार यस ऐनबमोक्तजम अतिकार िेरबाट
उन्मुक्ति िथा अनतिक्रम्यिा हुनेछ ।
१८.

कुटनैतिक सुवििा िथा उन्मुक्ति सम्बन्िी अन्य व्यिस्था : (१) नेपाल सरकारले
मनातसि दे खेमा नेपाल राजपरमा सू चना प्रकाक्तशि गरी सामान्य िा विशेष रूपले
लागू हुने गरी यस ऐनमा व्यिस्था भएका सुवििा िथा उन्मुक्तिको अतिररि अरु
थप सुवििा िथा उन्मुक्तिहरू प्रदान गनन सक्नेछ ।
(२) यस ऐन अन्िगनिको सबै सुवििा िथा उन्मुक्ति नेपाल सरकारले
नेपाल राजपरमा सू चना प्रकाक्तशि गरी कुनै विदे शी नागररक िा अन्िरानविय सं घ
िा सं स्था िा त्यस्िो सं घ िा सं स्थाको कमनचारी िा िाक्तणज्यदू िहरूलाई प्रदान गनन
सक्नेछ ।
(३) यस ऐन अन्िगनि नेपाल सरकारले सुवििा िथा उन्मुक्ति प्रदान गदान
यथासम्भि पारस्पररक आिारमा प्रदान गने छ ।

१९.

तनयम बनाउने अतिकार : यो ऐनको उद्देश्य कायानक्तन्िि गनन नेपाल सरकारले
तनयमहरू बनाउन सक्नेछ ।

२०.

खारे जी : विदे शी राि र कुटनैतिक प्रतितनतिको सुवििा सम्बन्िी ऐन, २०१९
खारे ज गररएको छ ।1

1 रव्टव्य :- (१) केही नेपाल कानुन सं शोिन गने ऐन, २०६३ बमोक्तजम रूपान्िर भएका शब्दहरूूः-

“श्री ५ को सरकार” भन्नेको सट्टा “नेपाल सरकार” ।
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(२) केही नेपाल कानूनलाई सं शोिन, एकीकरण, समायोजन र खारे ज गने ऐन, २०७४ द्वारा
रुपान्िर भएका शब्दहरु :“कोटन फी” को सट्टा “अदालिी शुल्क” ।
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