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अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्ातीय ष्ट्रर्करस केन्र ऐन, २०४०
प्रमरणीकर्ण र् प्रकरशन मममत
२०४०।६।२४
सं शोधन गने ऐनः


प्रमरणीकर्ण र् प्रकरशन मममत

गणतन्र सुदृढीकर्ण

तथर केही नेपरल करनुन

सं शोधन गने ऐन, २०६६

२०६६।१०।७

२०४० सरलको ऐन नं . ९
.........

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्ातीय ष्ट्रर्करस केन्र सम्बन्धी करनुनी व्यर्स्थर गना बनेको ऐन
ु
प्रस्तरर्नर : नेपरल सर्करर् र् सं यक्त
र्रि सं घीय शैक्षिक, र्ैज्ञरमनक तथर सरंस्कृमतक
सं गठन बीच भएको सम्झौतर अनुसरर् ष्ट्रहन्दुकुश ष्ट्रहमरली िेरको पर्ातीय भे गको
एकीकृत रूपले ष्ट्रर्करस गनाको लरमग अध्ययन, अनुसन्धरन तथर अन्य आर्श्यक करम
गना नेपरल .........मर एक अन्तर्राष्ट्रिय केन्रको स्थरपनर भएकोले सो केन्रलरई
अन्तर्राष्ट्रियस्तर्मर सञ्चरलन हुनको लरमग पूण ा स्र्शरमसत रूपमर करम गना सक्ने
तुल्यरउन करनुनी व्यर्स्थर गना र्रञ्छनीय भएको, र् सो अन्तर्राष्ट्रिय केन्र तथर
त्यसको कमाचरर्ी, प्रमतमनमध तथर ष्ट्रर्शेषज्ञलरई अन्तर्राष्ट्रिय करनुनद्वरर्र प्रदरन गरर्ने
सुष्ट्रर्धर तथर उन्मुक्षक्त उपलब्ध गर्रउने गर्ी सम्झौतर भए अनुसरर् त्यस्तो उन्मुक्षक्त
तथर सुष्ट्रर्धरको सम्बन्धमर समे त करनुनी व्यर्स्थर गना र्रञ्छनीय भएकोले ,
श्री ५ महरर्रजरमधर्रज र्ीर्े न्र र्ीर् ष्ट्रर्क्रम शरहदे र्बरट र्रष्ट्रिय पञ्चरयतको
सल्लरह र् सम्मक्षिले यो ऐन बनरइबक्से कोछ ।
१.

सं क्षिप्त नरम र् प्ररर्म्भ : (१) यस ऐनको नरम “अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्ातीय
ष्ट्रर्करस केन्र ऐन, २०४०” र्हे कोछ ।
(२) यो ऐन तुरून्त प्ररर्म्भ हुनेछ ।

२.

परर्भरषर : ष्ट्रर्षय र्र प्रसं गले अको अथा नलरगेमर यस ऐनमर,–
(क)

ु
“केन्र” भन्नरले नेपरल सर्करर् र् सं यक्त
र्रि सं घको शैक्षिक,
र्ैज्ञरमनक तथर सरंस्कृमतक सं गठन (यू नेस्को) कर बीच भएको





यो ऐन सं र्त् २०६५ सरल जेठ १५ गतेदेक्षि लरगू भएको ।

गणतन्र सुदृढीकर्ण तथर केही नेपरल करनून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वरर्र क्षझष्ट्रकएको ।
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सम्झौतर
अन्तर्राष्ट्रिय

अनुसरर्

नेपरल

एकीकृत

.........

पर्ातीय

ष्ट्रर्करस

मर

स्थरपनर

केन्र

भएको

(इन्टर्नेशनल

से ण्टर् फर् इन्टे ग्रट
े े ड मरउण्टे न डे भलपमेण्ट) सम्झनु पछा ।
(ि)

“सम्झौतर” भन्नरले नेपरल सर्करर् र् यू नेस्कोको बीच सन्
१९८१ से प्टे म्बर् ३० मर पेरर्समर भएको सम्झौतर सम्झनु
पछा।

(ग)

“समममत” भन्नरले केन्रको सञ्चरलनको लरमग गठन भएको
सञ्चरलक समममत (गभनार्हरूको र्ोडा) सम्झनु पछा ।

(घ)

“मनदे शक”

भन्नरले

केन्रको मनदे शक

(डरइर्े क्टर्)

सम्झनु

पछा।
(ङ)

“कमाचरर्ी” भन्नरले केन्रको मनदे शक, उपमनदे शक, कमाचरर्ी,
ष्ट्रर्शेषज्ञ, सल्लरहकरर् तथर पर्रमशादरतर (कन्सलट्यरण्ट) लरई
समे त सम्झनु पछा ।

३.

केन्र स्र्शरमसत सं स्थर मरमनने : (१) केन्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्षक्तत्र् भएको
अष्ट्रर्क्षछछन्न उिर्रमधकरर्र्रलर सं गठठत तथर पूण ा स्र्शरमसत सं स्थर हुनेछ ।
केन्रले समममत बरहे क कुनै सर्करर् र्र सं स्थरबरट मनदे शन प्ररप्त गने छै न ।
(२) केन्रको आफ्नो छरप हुनेछ र् यसले कर्रर् गना तथर आफ्नो
नरमबरट नरमलस उजुर् गना र् यस उपर् पमन सोही नरमबरट नरमलस उजुर्
लरग्न सक्नेछ ।
(३) केन्रले नेपरल सर्करर् र्र कुनै ष्ट्रर्दे शी सर्करर् र्र सर्करर्ी
सं स्थरबरट र्र स्र्दे शी, ष्ट्रर्दे शी र्र अन्तर्राष्ट्रिय सं स्थर, कम्पनी, कपोर्े शन र्र
व्यक्षक्तबरट चल अचल सम्पक्षि , हक, अनुममत, सुष्ट्रर्धर र्र सहरयतरलरई दरनदरतव्य, अनुदरन, बक्स, सट्टरपट्टर, िरर्द-मबक्री, बन्धकी, भरडर र्र कुनै पमन
तरर्करबरट प्ररप्त गना, भोग गना, चलन चल्ती गना र्र त्यस्तो चल अचल
सम्पक्षि मधतो बन्धकी र्रख्न, भरडरमर ठदन र्र बेच-मबिन गना र् दरन-दरतव्य
गना सक्नेछ ।
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(४) केन्र मुनरफर नकमरउने गर्ी सञ्चरमलत हुनेछ र् व्यर्स्थरपन,
कमाचरर्ी

भनरा, करया

सञ्चरलन

समे तको

सम्बन्धमर

र्रजनीमतबरट

मुक्त

र्हनेछ।
४.

केन्रको करम, कताव्य र् अमधकरर्

: प्रचमलत करनुनमर जुनसुकै कुर्र

लेक्षिएको भए तरपमन केन्रको करम, कताव्य, अमधकरर् तथर दरष्ट्रयत्र्हरूको
सम्बन्धमर सम्झौतर र् सोसँग सं लग्न र्हे को ष्ट्रर्धरन (स्टरछयू ट) बमोक्षजम
हुनेछ।
५.

करयरालय र्हने ठरउँको व्यर्स्थर :(१) केन्रको करयरालय करठमरडौं र्र
केन्रको मनणाय अनुसरर् नेपरलको अन्य कुनै स्थरनमर र्हनेछ ।
(२) केन्रको करयरालय स्थरपनर गनाको लरमग केन्रले नै िचा व्यहोने
गर्ी नेपरल सर्करर्ले उपयुक्त भर्न उपलब्ध गर्रई ठदनेछ ।
(३) केन्रले आफ्नै भर्न मनमराण गने मनणाय गर्े मर नेपरल सर्करर्ले
त्यस्तो भर्न मनमराण गना उपयुक्त हुने स्थरनमर डे ढ हे क्टर् जममन मनःशुल्क
उपलब्ध गर्रई ठदनेछ ।
(४) नेपरल सर्करर्ले उपदफर (२) र्र (३) बमोक्षजम उपलब्ध
गर्रइएको भर्न र्र जममनमर आर्श्यक पने मबजुली, परनी, टे मलफोन, टे मलग्ररम,
सडक, ढल मनकरस इत्यरठद आधरर्भूत सुष्ट्रर्धर समे तको व्यर्स्थर गरर्ठदनेछ ।
(५) केन्रको करयरालय भर्न तथर जग्गर जममनलरई केन्रको उद्देश्य
प्ररक्षप्तको लरमग मरर प्रयोग गरर्नेछ ।
(६) केन्रको करयरालय भर्नको मर्मत तथर सं र्िण र् त्यसमर जडरन
भएको सुष्ट्रर्धर तथर उपकर्णको स्यरहरर् सम्भरर्को सम्पूण ा दरष्ट्रयत्र् केन्रमर नै
र्हनेछ ।

६.

केन्रको करयरालय भर्न र् हरतर तथर सम्पक्षिको अनमतक्रम्यतर : (१)
केन्रको करयरालय भर्न र् हरतर तथर सम्पक्षि अनमतक्रम्य हुनेछ ।
(२) केन्रको करयरालय भर्न र् हरतर तथर सम्पक्षिको अमतक्रमण र्र
िमत हुन नठदनु र् त्यसको शरक्षन्त र्र व्यर्स्थरमर िलल हुन नठदने दरष्ट्रयत्र्
नेपरल सर्करर्को हुनेछ ।
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७.

केन्रको सम्पक्षिको सं र्िण : केन्रको सम्पक्षि नेपरल .....मभर जहरँ
जुनसुकै व्यक्षक्तसँग र्हे को भए तरपमन कसै ले पमन कुनै पमन प्रकरर्बरट
िरनतलरसी, अपहर्ण, अमधग्रहण गना र्र त्यस्तो सम्पक्षिमर हस्तिेप तथर हरनी
नोक्सरनी गना नपरउने गर्ी नेपरल सर्करर्ले सं र्िण प्रदरन गने छ ।

८.

अमभलेि तथर करगजरतको अनमतक्रम्यतर : (१) केन्रकर अमभले िहरू तथर
ु ै र्हे को भए तरपमन
सबै प्रकरर्कर मलितहरू नेपरल .....मभर जहरँसक
अनमतक्रम्य हुनेछ ।
(२) केन्रको औपचररर्क पर व्यर्हरर्, मलित तथर प्रकरशनमर कुनै
पमन प्रकरर्ले से न्सर् गरर्ने छै न र् त्यस्तो करगजरत तथर अन्य कुनै पमन
हुलरक र्स्तुको पुमलन्दर र्र अन्य बन्दी िरम, बट्टर, बरकस, अदत समेत
िोमलने तथर र्ोष्ट्रकने छै न ।
तर् त्यस्तो बन्दी पुमलन्दर र्र अदतमभर केन्रको करगजरत बरहे क
अन्य कुनै चीज र्रक्षिएमर प्रचमलत नेपरल करनून बमोक्षजम हुनेछ ।

९.

ँ ी, आम्दरनी तथर सम्पक्षिमर कुनै
कर् सम्बन्धी उन्मुक्षक्त : केन्रको पूज
ष्ट्रकमसमको आयकर्, घर् जग्गर कर्, मरलपोत, सर्रर्ी सरधन कर्, व्यरज कर्,
ष्ट्रर्करस कर्, र्क्षजष्टे «शन दस्तुर् लगरयत सर्करर्ी, स्थरनीय र्र ..... तहबरट
लगरइएको कुनै पमन प्रकरर्को प्रत्यि र्र अप्रत्यि कर्, दस्तुर् र्र महसुल
लगरइने छै न ।
तर् केन्रलरई मबजुली, परनी, ढल मनकरस, टे मलफोन, टे मलग्ररम, यरतरयरत,
हुलरक इत्यरठद कुनै से र्र बरपत लरग्ने दस्तुर् भने छु ट हुने छै न ।

१०.

मनकरसी पैठरर्ी सम्बन्धी सुष्ट्रर्धर : केन्रले आफ्नो प्रयोगको लरमग मनकरसी र्र
पैठरर्ी गने मरलसरमरनमर भन्सरर् महसुल, मबक्रीकर् र्र कुनै दस्तुर् र् मनकरसी
पैठरर्ी सम्बन्धी प्रमतबन्ध लगरइने र्र मनयन्रण गरर्ने छै न।
तर् केन्रले मनकरसी र्र पैठरर्ी गर्े को मरलसरमरनको ष्ट्रर्र्र्ण भन्सरर्
करयरालयलरई ठदनु पने छ ।

११.

कर् ष्ट्रफतरा : केन्रले िर्ीद गर्े को मरलसरमरनको मोलमर अप्रत्यि रूपमर
समरर्ेश भएको अन्तःशुल्क र्र पैठरर्ीमर लरगेको भन्सरर् महसुल तथर
मबक्रीकर्को र्कम ष्ट्रफतराको लरमग केन्रले कुनै दरर्ी गने छै न ।
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१२.

ष्ट्रर्दे शी मुरर सम्बन्धी सुष्ट्रर्धर : (१) प्रचमलत करनुनमर जुनसुकै कुर्र
लेक्षिएको भए तरपमन केन्रले नेपरल .....मभर र्र अन्य कुनै पमन ष्ट्रर्दे शी
ु मर ष्ट्रर्दे शी मुररको कोष तथर िरतर र्रख्न र् सञ्चरलन गना तथर त्यस्तो
मुलक
ु बरट अको मुलक
ु मर सरना र्र
कोष नेपरल .....मभर र्र बरष्ट्रहर् र्र एक मुलक
आदरन प्रदरन गना र् एक प्रकरर्को ष्ट्रर्दे शी मुररबरट अको प्रकरर्को मुररमर
परर्णत गना सक्नेछ ।
(२) केन्रले

उपदफर (१) अनुसरर् प्ररप्त सुष्ट्रर्धर उपभोग गदरा

अपनरउनु पने करयाष्ट्रर्मध नेपरल सर्करर् र् केन्रले आपसी छलफलद्वरर्र
मनधरार्ण गर्े बमोक्षजम हुनेछ ।
१३.

ष्ट्रर्दे शी प्रमतमनमध र्र ष्ट्रर्शेषज्ञलरई उन्मुक्षक्त : (१) केन्रको सम्मे लन र्र
बैठकमर भरग मलन आउने र्र केन्रको करम करर्र्रहीको लरमग िटी आउने
दे हरयकर प्रमतमनमध र्र व्यक्षक्तलरई नेपरल ......मभर आउँदर, र्हँदर तथर
प्रस्थरन गदरा सन् १९६५ से प्टे म्बर् २८ दे क्षि नेपरल पमन पि भएको सन्
ु
१९४७ नोभेम्बर् २१ मर पररर्त सं यक्त
र्रि सं घीय ष्ट्रर्शेष सं स्थरहरूको
सुष्ट्रर्धर तथर उन्मुक्षक्त सम्बन्धी सक्षन्धपर अनुसरर्को सुष्ट्रर्धर तथर उन्मुक्षक्त
प्रदरन गरर्नेछ:(क)

यू नेस्कोको प्रमतमनमध र्र कमाचरर्ी र्र ष्ट्रर्शेषज्ञ, र्

(ि)

समममतको सदस्य र्र केन्रद्वरर्र मनम्त्यरइएकर ष्ट्रर्दे शी
सर्करर् र्र ष्ट्रर्दे शी सं स्थरकर प्रमतमनमध ।

(२) उपदफर (१) मर उक्षल्लक्षित प्रमतमनमध र्र व्यक्षक्तलरई नेपरल
.....मर

१४.

आउन मनःशुल्क मभसर प्रदरन गरर्नेछ ।

ँ
केन्रकर पदरमधकरर्ी तथर कमाचरर्ीलरई सुष्ट्रर्धर तथर उन्मुक्षक्त : (१) केन्रसग
सम्बक्षन्धत करम करर्र्रहीको मसलमसलरमर नेपरल .....मभर र्हँदर समममतको
सदस्य, केन्रको मनदे शक तथर उप-मनदे शकलरई नेपरल सर्करर्ले सम्बक्षन्धत
कुटनैमतक

र्गामर

समरर्ेश

गर्ी

प्रचमलत

करनू न

बमोक्षजम

कुटनैमतक

व्यक्षक्तलरई ठदए सर्हको सुष्ट्रर्धर तथर उन्मुक्षक्त प्रदरन गने छ ।
(२)

कमाचरर्ीलरई

केन्रसँग

सम्बक्षन्धत

आफ्नो

कताव्य

परलनको

मसलमसलरमर नेपरल .....मभर र्हँदर सन् १९६५ से प्टे म्बर् २८ दे क्षि नेपरल



गणतन्र सुदृढीकर्ण तथर केही नेपरल करनून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वरर्र क्षझष्ट्रकएको ।
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ु
पमन पि भएको सन् १९४७ नोभेम्बर् २१ मर पररर्त सं यक्त
र्रि सं घीय
ष्ट्रर्शेष सं स्थरहरूको सुष्ट्रर्धर तथर उन्मुक्षक्त सम्बन्धी सक्षन्धपर अनुसरर्को
सुष्ट्रर्धर तथर उन्मुक्षक्त प्रदरन गरर्नेछ ।
(३) यस दफर बमोक्षजमको सुष्ट्रर्धर तथर उन्मुक्षक्त केन्रको अनुर्ोधमर
नेपरल सर्करर्द्वरर्र प्रदरन गरर्नेछ ।
(४) केन्रले यस दफर बमोक्षजम सुष्ट्रर्धर तथर उन्मुक्षक्त परउन सक्ने
व्यक्षक्तको नरम, पद, र्रष्ट्रियतर तथर करमको प्रकृमत समेतको ष्ट्रर्र्र्ण र् त्यसमर
भएको हे र्फेर् समे त नेपरल सर्करर्, पर्रर्रि मन्ररलयलरई ठदनु पनेछ ।
(५) यस दफर बमोक्षजमको सुष्ट्रर्धर तथर उन्मुक्षक्त प्ररप्त गनाको लरमग
सम्बक्षन्धत

व्यक्षक्तले

केन्रद्वरर्र

ठदइएको

आफ्नो

परर्चयपर

आर्श्यकतर

अनुसरर् दे िरउनु पनेछ ।
(६)

यस

दफर

बमोक्षजम प्रदरन

गरर्ने

सुष्ट्रर्धर तथर उन्मुक्षक्तको

अमतरर्क्त नेपरल सर्करर्ले आर्श्यक दे िेकर अन्य सुष्ट्रर्धर तथर उन्मुक्षक्त
प्रदरन गना यस दफरको कुनै कुर्रले बरधर पुर्यरएको मरमनने छै न ।
(७) यस दफरमर अन्य जुनसुकै कुर्र ले क्षिएको भएतरपमन नेपरली
नरगरर्कलरई यस दफर बमोक्षजमको सुष्ट्रर्धर ठदइने छै न ।
१५.

केन्रको मरलसरमरनको बेचमबिन : (१) दफर १० र्र ११ बमोक्षजम भन्सरर्
महसुल, मबक्रीकर्, दस्तुर् र्र अन्तःशुल्क छु ट परएको र्र ष्ट्रफतरा परएको
मरलसरमरन केन्रले बेच-मबिन गर्े मर र्र मबनर मू ल्य हस्तरन्तर्ण गर्े मर
त्यस्तर मरलसरमरनको तत्करल करयम हुन आउने मोलमर प्रचमलत दर् अनुसरर्
हुन आउने भन्सरर् महसुल, कर् दस्तुर् र्र अन्तःशुल्क नेपरल सर्करर्लरई
बुझरउनु पनेछ ।
(२) दफर (१०) बमोक्षजम केन्रले पैठरर्ी गर्े को मरलसरमरन मध्ये
प्रमतबक्षन्धत

र्र

मनयक्षन्रत

मरलसरमरन

केन्रको

मनममि

आर्श्यक

नभई

बेचमबिन गरर्ने भएमर त्यस्तो मरलसरमरन नेपरल सर्करर्लरई र्र नेपरल
सर्करर्बरट

स्र्ीकृत

प्रदरन

गरर्एको

व्यक्षक्तलरई

मरर

बेचमबिन

र्र

हस्तरन्तर्ण गना सष्ट्रकनेछ ।
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१६.

िमत सम्बन्धी दरष्ट्रयत्र् : (१) केन्रले र्र कमाचरर्ीले आफ्नो करम, कताव्यको
मसलमसलरमर

गर्े को

कुनै

पमन

करम

करर्बरहीको

सम्बन्धमर

केन्र

र्र

कमाचरर्ीको ष्ट्रर्रुद्ध कुनै िमत सम्बन्धी दरर्ी लरग्ने छै न ।
तर् कमाचरर्ीले लरपर्बरही गर्े को करर्णबरट र्र जरनी जरनी गर्े को
करम करर्बरहीबरट कसै लरई िमत र्र नोक्सरनी हुन गएमर सम्बक्षन्धत व्यक्षक्तले
नेपरल सर्करर् मरफात केन्रमर दरबी गना सक्नेछ ।
(२) केन्रले आफ्नो करम, कताव्यको मसलमसलरमर गर्े कर कुनै करम
करर्बरहीबरट कुनै व्यक्षक्तलरई भएको िरस प्रकरर्को िमत र्र नोक्सरनी बरपत
उक्षचत हजरानर उपलब्ध गर्रउन केन्रले आर्श्यक व्यर्स्थर गने छ ।
(३) उपदफर (२) बमोक्षजम ठदइने हजरानर केन्रले नेपरल सर्करर्सँग
पर्रमशा गर्ी बीमर कम्पनी मरफात र्र अन्य तरर्करले ठदने व्यर्स्थर गने छ ।
१७.

शर्ण ठदन नपरउने : यस ऐनमर जुनसुकै कुर्र लेक्षिएको भए तरपमन केन्रले
आफ्नो करयरालय भर्न र् हरतरमभर नेपरलको करनुनद्वरर्र पक्ररउ गरर्ने व्यक्षक्त
र्र अन्य दे शमर सपुदागी गरर्नु पने व्यक्षक्त र्र करनुनी तथर न्यरयीक
करर्बरहीबरट उम्कन िोज्ने व्यक्षक्तलरई शर्ण प्रदरन गना परउने छै न ।

१८.

सुष्ट्रर्धर तथर उन्मुक्षक्त दुरूपयोग हुन नठदने : (१) यस ऐनद्वरर्र प्रदरन गरर्एको
सुष्ट्रर्धर

तथर

मरमननेछ।यस्तो

उन्मुक्षक्त
सुष्ट्रर्धर

केन्रको
तथर

ष्ट्रहतको
उन्मुक्षक्त

दृष्ट्रष्टबरट
दुरूपयोग

मरर
हुन

प्रदरन
नठदने

गरर्एको
कताव्य

मनदे शकको हुनेछ ।
(२) यस ऐन बमोक्षजमको कुनै सुष्ट्रर्धर र्र उन्मुक्षक्त दुरूपयोग भएकोछ
भन्ने नेपरल सर्करर्लरई लरगेमर नेपरल सर्करर्ले केन्रलरई तत्सम्बन्धमर
मलक्षित सू चनर ठदनेछ ।
(३) उपदफर (२) बमोक्षजमको सू चनर प्ररप्त हुनरसरथ मनदे शकले नेपरल
सर्करर्को सम्बक्षन्धत पदरमधकरर्ीसँग छलफल गर्ी तत्सम्बन्धमर आर्श्यक
करर्बरही गर्े को मलक्षित जरनकरर्ी नेपरल सर्करर्लरई ठदनुपने छ ।
१९.

ष्ट्रर्घटन : केन्रको ष्ट्रर्घटन हुँदर त्यसको सम्पूण ा जरयजेथर र् दरष्ट्रयत्र्को
व्यर्स्थर तत्सम्बन्धमर नेपरल सर्करर् र् केन्रको बीचमर भएको सम्झौतरमर
उल्ले ि भए बमोक्षजम हुनेछ ।
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२०.

नेपरल सर्करर्मसत सम्पका : केन्रले नेपरल सर्करर्मसत सम्पका र्रख्दर क्षशिर
तथर सं स्कृमत मन्ररलय मरफात र्रख्नु पनेछ ।1

रष्टव्यः- (१) केही नेपरल करनुन सं शोधन गने ऐन, २०६३ द्वरर्र रुपरन्तर् भएकर शव्दहरुः“श्री ५ को सर्करर्” भन्ने शब्दको सट्टर “नेपरल सर्करर्” ।

(२) क्षशिर तथर िेलकुद मन्ररलयको नरम हरल “क्षशिर, ष्ट्रर्ज्ञरन तथर प्रष्ट्रर्मध मन्ररलय ”
र्हे को।
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