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अवैतनिक वाणिज्यदूत सम्बन्धी नियमावली, २०३९
िेपाल राजपत्रमा प्रकाणित नमनत
२०३९।९।१२
संिोधि
१. अवैतनिक वाणिज्यदूत सम्बन्धी (पहिलो सं िोधि) नियमावली, २०६१

२०६१।११।१७

२. अवैतनिक वाणिज्यदू त सम्बन्धी (दोस्रो सं िोधि) नियमावली, २०६९

२०६९।९।२३

३. अवैतनिक वाणिज्यदूत सम्बन्धी (ते स्रो सं िोधि) नियमावली, २०७१

२०७१।५।३०

४. अवैतनिक वाणिज्यदूत सम्बन्धी (चौथो सं िोधि) नियमावली, २०७४

२०७४।१।१८

५. अवैतनिक वाणिज्यदूत सम्बन्धी (पााँचौ सं िोधि) नियमावली, २०७५

२०७५।७।१२

प्रिासकीय काययहवनध (नियनमत गिे) ऐि, २०१३ को दफा २ ले ददएको अनधकार प्रयोग
गरी िेपाल सरकारले दे िायका नियमिरू बिाएको छ ।
पररच्छे द – १
प्रारणम्िक
१.

संणिप्त िाम र प्रारम्िः (१) यी नियमिरूको िाम “अवैतनिक वाणिज्यदू त सम्बन्धी
नियमावली, २०३९” रिेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्ि िुिेछ ।

२.



पररिाषाः हवषय वा प्रसं गले अको अथय िलागेमा यो नियमावलीमा,–
(क)

“मन्त्रालय” िन्नाले िेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय सम्झिु पछय ।

(ख)

“मन्त्री” िन्नाले ............ परराष्ट्र मन्त्री सम्झिु पछय ।

दोस्रो सं िोधिद्वारा णझहकएको ।
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Ꝟ(ग)

“राजदू त” िन्नाले हवदे ि णथथत िेपाली राजदू तावासको प्रमुखका रुपमा काम
गिे

राजदुत

वा

राजदुतावसा

िरिे को

ु को
मुलक

लानग

सिप्रमािीकृत

गैरआवासीय राजदू त सम्झिु पछय र सो िव्दले राजदू तको पद ररक्त िएमा
काययवािक राजदू तको रुपमा काम गिे कुटिीनतक अनधकृतलाई समेत
जिाउाँछ ।
Ꝟ(घ)

“कन्सुलर िेत्र” िन्नाले कन्सुलर सम्बन्धी काम गियको लानग अवैतनिक
वाणिज्यदू तलाई तोकेको िेत्र सम्झिु पछय ।

(ङ)

“अवैतनिक वाणिज्यदूत” िन्नाले कुिै हकनसमको पाररश्रनमक िपाउिे गरी
नियुणक्त िुिे वाणिज्यदू त तथा मिावाणिज्यदू त सम्झिु पछय र सो िब्दले
उपवाणिज्यदू तलाई समेत जिाउिेछ ।

(च)

“नियुणक्तपत्र” िन्नाले कुिै राष्ट्रका

Ꝟ

सम्बणन्धत पदानधकारीले कुिै व्यणक्तलाई

अवैतनिक वाणिज्यदू त िई काम गिय ददएको पत्र (ले टर अफ कनमिि) लाई
सम्झिु पछय ।
Ꝟ

(छ) “थवीकृनतपत्र” िन्नाले अवैतनिक वाणिज्यदूतलाई आनतथेय राज्यको सम्बणन्धत
पदानधकारीबाट

अवैतनिक

वाणिज्यदू तका

रुपमा

मान्यता

ददएको

पत्र

(एणजजजवेटर) सम्झिु पछय ।
(ज)

ु
“मिासणन्ध” िन्नाले १९६३ मा नियिामा बसेको सं यक्त
राष्ट्रसं घको Ꝟकन्सुलर
सम्बन्धी सम्मेलिले पाररत गरे को मिासणन्ध (नियिा कन्िेन्सि अफ कन्सुलर
ररले िन्स, १९६३) सम्झिु पछय ।

(झ) “आनतथेय राज्य” िन्नाले यस नियमावली बमोणजम नियुणक्त िएको अवैतनिक

֎

ु (ररनसनिङ्ग थटे ट) सम्झिु पछय ।
वाणिज्यदू तलाई थवीकृनत प्रदाि गिे मुलक

Ꝟ

चौथो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।



पहिलो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।

֎

पााँचौ सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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पररच्छे द–२
नियुणक्त
Ꝟ३.

अवैतनिक वाणिज्यदू तको नियुणक्तः

(१) िेपाल सरकारले नियम ३क. को उपनियम (१)

बमोणजमको योग्यता पुगेको व्यणक्तलाई राजदू तको नसफाररसमा अवैतनिक वाणिज्यदू त नियुणक्त
गिय सजिेछ ।
(२)

उपनियम

(१)

बमोणजम

अवैतनिक

वाणिज्यदू त

नियुक्त

गदाय

अवैतनि

मिावाणिज्यदूत, अवैतनिक वाणिज्यदू त वा अवैतनिक उपवाणिज्यदू तको दजाय ददई नियुणक्त गिुय
पिेछ ।


३क. अवैतनिक वाणिज्यदूतको योग्यताः (१) नियम ३ बमोणजम अवैतनिक वाणिज्यदू तमा नियुणक्त
िुिे व्यणक्तको योग्यता दे िाय बमोणजम िुि ु पिेछ:–
(क)
(ख)

पैंतीस वषय उमेर पूरा िएको,
कुिै व्यापार, व्यवसाय वा पेिामा सं लग्ि रिी आनतथेय राज्यमा ख्यानत प्राप्त
व्यणक्तको िै नसयत िएको,

(ग)

िैनतक पति दे णखिे फौजदारी अनियोगमा सजाय िपाएको,

(घ)

िेपालप्रनत सद्भाविा िएको,

(ङ)

मान्यता प्राप्त हवश्वहवद्यालयबाट कम्तीमा थिातक ति उत्तीिय गरे को,

(च)

िेपालको

हवदे ि

िीनत, राजिीनतक

व्यवथथा, आनथयक

तथा

सांथकृनतक

पििरुबारे यथेष्ट जािकारी िएको र िेपाल सरकारको आनथयक कूटिीनतको
कायायन्वयिमा योगदाि ददि सजिे,
(छ)

दद्वपिीय सम्बन्ध लगायत िेपालको राहष्ट्रय हित प्रबद्र्धिमा योगदाि पु¥याउि
सजिे,

Ꝟ

चौथो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।



तेस्रो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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(ज)

आनतथेय राज्यको सरकार, थथािीय निकायिरु तथा थथािीय व्यापाररक
समुदायसाँग राम्रो सम्पकय थथाहपत िएको तथा िेपालको पिमा समथयि
जुटाउि सजिे िमता िएको,

(झ)

तोहकएको कन्सुलर काययिेत्रमा वषयमा कम्तीमा ६ महििा बसोबास गिय
सजिे,

(ञ)

आफ्िै खचयमा कायायलय थथापिा र सञ्चालि गिे इच्छा र िमता िएको,

(ट)

िेपाली समुदायसाँग राम्रो सम्बन्ध िएको,

(ठ)

िेपाल सरकारको दृहष्टमा उपयुक्त ठिररएको ।

(२) यस नियमावली बमोणजम नमत्रराष्ट्रिरुमा िेपालको लानग अवैतनिक वाणिज्यदू त
नियुणक्त गियका लानग नसफाररस िएको व्यणक्तको सम्बन्धमा मन्त्रालयले िेपाल सरकारका
सम्बणन्धत निकायबाट सुरिा पास (सेक्युररटी णजलयरे न्स) नलिु पिेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोणजम सुरिा पास (सेक्युररटी णजलयरे न्स) माग गिुय पूव य
मन्त्रालयले नसफाररस िएको व्यणक्तबाट कन्सुलर उन्मुणक्त तथा सुहवधाको दुरुपयोग िुिे
सम्िाविा छ, छै ि सो सम्बन्धमा समेत हवचार गिुय पिेछ ।
(४) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा ले णखएको िए तापनि यस नियमावली
बमोणजम अवैतनिक वाणिज्यदू तमा नियुणक्तको लानग नसफाररस गदाय व्यापार, व्यवसाय, पययटि,
लगािी तथा प्रहवनध िथतान्तरिका िेत्रमा सियोग पु¥याउि सजिे, उच्चथतरीय भ्रमि गराउि
प्रयास गिय सजिे तथा िेपाल एवं सम्बणन्धत नमत्रराष्ट्र बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बिाउि
आफ्िो िेत्रबाट योगदाि पुयायउि सजिे व्यणक्तिरुलाई प्राथनमकता ददिु पिेछ ।
४.

अयोग्यता: साधारितया नियुक्त िुिे कन्सुलर िेत्रणथथत राष्ट्रको िागररक बािे क अन्य राष्ट्रको
िागररकलाई अवैतनिक वाणिज्यदू त नियुक्त गररिे छै ि ।
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तर कुिै राष्ट्रले अवैतनिक वाणिज्यदू त नियुक्त गररसकेको अन्य राष्ट्रको िागररक वा

यस नियमावली बमोणजमको योग्यता पुगेको र कुिै पनि राजिीनतक दल वा सं गठिको
सदथय िरिे को सम्बणन्धत दे िमा बसोबास गिे गैर आवासीय िेपालीलाई अवैतनिक
वाणिज्यदूत नियुणक्त गिय सहकिेछ ।
५.

काययहवनध: अवैतनिक वाणिज्यदूतिरूको नियुणक्त मिासणन्धको प्रथम अध्यायको प्रथम खण्डको
धारा ९, १०, ११, १२, १३ र १४ मा उल्ले णखत काययहवनध अिुसार गिुय पिेछ ।

Ꝟ६.

नियुणक्तपत्र: (१) नियम ३ बमोणजम नियुक्त िएको अवैतनिक वाणिज्यदूतलाई मन्त्री वा
निजले तोकेको मन्त्रालयको अनधकृतथतरको कमयचारीले नियुणक्तपत्र (ले टर अफ कनमिि)
ददिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोणजम नियुणक्तपत्र प्राप्त िगरी कसै ले पनि अवैतनिक
बाणिज्यदू तको रुपमा काम गिय पाउिे छै ि ।

७.

कायायवनध: (१) अवैतनिक वाणिज्यदू तको कायायवनध ४ वषयको िुिेछ ।
तर अवैतनिक वाणिज्यदूतले सन्तोषप्रद काम गरे को छै ि ििी सम्बणन्धत राजदू तले नसफाररस
गरे मा त्यथतो वाणिज्यदूतलाई चार वषयको अवनध पूरा ििुाँदै पनि जुिसुकै बखत िेपाल
सरकारले िटाउि सजिेछ ।
(२) कुिै अवैतनिक वाणिज्यदू तले प्रिंसिीय काम गरे को छ ििी राजदू तको

֎

नसफाररस प्राप्त िएमा र त्यथतो नसफाररसमा मन्त्री सिमत िएमा िेपाल सरकारले त्यथता
अवैतनिक वाणिज्यदूतको अवनध आवश्यकता अिुसार थप गिय सजिेछ ।
(३) ............



तेस्रो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।

Ꝟ

चौथो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।

֎

पााँचौ सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।



पहिलो सं िोधिद्वारा णझहकएको।
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८.

ꞥ

..........

९.

सेवाका

ितयिरू:

(१)

अवैतनिक

वाणिज्यदू त

नियुक्त

िएपनछ

राजदू तले

िवनियुक्त

वाणिज्यदूतलाई निजको कतयव्य र उत्तरदाहयत्वबारे पूिरू
य पले बोध गराईददिु पिेछ ।
(२) िवनियुक्त अवैतनिक वाणिज्यदू तबाट आफ्िो पद िसुिाउाँदो र िेपाल ...........
को अहित िुिे कुिै काम गिे छै ि िन्ने व्यिोराको नलखत गराइ सो नलखत राजदू तले
मन्त्रालयमा पठाउिु पिेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोणजम नलखत गराइसकेपनछ मात्र राजदू तले िवनियुक्त
अवैतनिक वाणिज्यदूतलाई नियुणक्तपत्र, राहष्ट्रय झण्डा र कायायलयको छाप प्रदाि गिेछ ।


(३क) अवैतनिक वाणिज्यदूतले आफू नियुणक्त िएको कन्सुलर िेत्रको उपयुक्त

थथािमा आनतथेय राज्यको थवीकृनत नलई िेपाल



.......... को अवैतनिक वाणिज्यदू तको

कायायलय खडा गरी सोको जािकारी राजदू त तथा मन्त्रालयलाई ददिु पिेछ र त्यथतो
कायायलय िविमा निजले िेपालको झण्डा प्रयोग गिय सजिेछ ।
(४) अवैतनिक वाणिज्यदूतको कायायवनध समाप्त िएपनछ निजले राहष्ट्रय झण्डा र
कायायलयको छाप राजदू तलाई हफताय गिुय पिेछ ।
(५) अवैतनिक वाणिज्यदू तको सुहवधा, सिुनलयत वा उन्मुणक्त िेपाल सरकारले

ﻊ

निधायरि गरे बमोणजम िुिेछ ।
पररच्छे द – ३
काम, कतयव्य, णजम्मेवारी र मूल्याङ्कि

ꞥ

पहिलो सं िोधिद्वारा खारे ज।



दोस्रो सं िोधिद्वारा णझहकएको ।



पहिलो सं िोधिद्वारा थप ।

ﻊ

चौथो सं िोधिद्वारा थप।

6

www.lawcommission.gov.np

१०.

अवैतनिक वाणिज्यदूतको काम, कतयव्य र णजम्मेवारी: (१) अवैतनिक वाणिज्यदू तको काम,
कतयव्य र णजम्मेवारी मिासणन्धको प्रथम अध्यायको प्रथम खण्डको धारा ५ मा उल्लेख िए
बमोणजम िुिेछ ।
(१क)

उपनियम (१) को सवयसामान्यतामा प्रनतकूल असर िपिे गरी अवैतनिक

वाणिज्यदूतले आनतथेय राज्यको कािूिको अधीिमा रिी दे िायका काम गिुय पिेछ:–
(क)

िेपाल

...........

र आनतथेय राज्य बीच दद्वपिीय व्यापार प्रवद्र्धि

गिय वथतु व्यापारका ियााँ िेत्रको पहिचाि गरी मन्त्रालय र सरकारी
तथा गैर सरकारी िेत्रका सम्बद्ध निकायलाई जािकारी गराउिे,
(ख)

िेपाल



.......... नित्र प्रत्यि वैदेणिक लगािी गराउि वा बढाउि

आवश्यक काम गिे,
(ग)

आनतथेय राज्यनित्र वैदेणिक रोजगारका अबसर िए सोको पहिचाि
गरी

मन्त्रालयलाई

जािकारी

गराउिे

र

िेपाल



.........

को

जििणक्तलाई आनतथेय राज्यमा रोजगारी उपलब्ध गराउि आवश्यक
पिल गिे,
(घ)

ु का िागररकलाई िेपाल भ्रमि गिय
आनतथेय राज्य वा अन्य मुलक
प्रोत्सािि गरी िेपालको पययटि हवकासलाई प्रवद्र्धि गिे,

(ङ)

ु को
आनतथेय राज्यमा अनत कम हवकनसत वा हवकासोन्मुख मुलक
सम्बन्धमा कुिै वथतुको सिुनलयतपूि य प्रवेिको व्यवथथा िए त्यथतो
प्रवेि िेपाली वथतुको िकमा लागू गिय वा सोको पररमाि बढाउि
आनतथेय राज्यसाँग पिल गिय राजदू तलाई अद्यावनधक रूपमा परामिय
ददिे,



पहिलो सं िोधिद्वारा थप ।



दोस्रो सं िोधिद्वारा णझहकएको ।
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(च)

िेपाल .......... र आनतथेय राज्यबीच आनथयक, व्यापाररक, सांथकृनतक
तथा वैज्ञानिक सम्बन्ध तथा सियोगको अनिवृहद्धका लानग गिुप
य िे
कारवािीको

बारे मा

राजदू तलाई

जािकारी

गराइ

सो

सम्बन्धमा

आवश्यक परामिय ददिे,
(छ)

आनतथेय राज्यमा रिेका गैर आवासीय िेपाली तथा नतिीिरुको कुिै
प्रनतनिनध

सं थथा

िए

त्यथतो

सं थथासाँग

नियनमत

सम्पकयमा

रिी

िेपालको सामाणजक तथा आनथयक हवकासमा निजिरुलाई सं लग्ि
गराउि आवश्यक पिल गिे,
(ज)

िेपाल ............ मा रिे का निजी िेत्रका उद्योग, वाणिज्य वा पययटि
िेत्रका प्रनतनिनध सं थथा र आनतथेय राज्यका त्यथता सं थथा बीच
सम्पकय नबन्दू को रूपमा काम गिे ,

(झ)

आनतथेय राज्यमा उपलब्ध कुिै िेत्रको अत्याधुनिक प्रहवनध िेपाल
नित्र्याउि आवश्यक िएमा सो सम्बन्धमा राजदू तसं ग परामिय गरी
आवश्यक पिल गिे,

(ञ)

िेपाल ........... र आनतथेय राज्यबीच आनथयक, वाणिज्य, सांथकृनतक
वा हवज्ञाि तथा प्रहवनधको िेत्रमा आपसी सियोग बढाउि िेपाल
सरकारले तोकेको अन्य कुिै काम गिे ।

(२)

अवैतनिक वाणिज्यदू तले िेपाल



.......... को परराष्ट्र, आनथयक, वाणिज्य,

औद्योनगक, पययटि, वैदेणिक रोजगार तथा वैदेणिक लगािी सम्बन्धी िीनतको अध्ययि गरी
सोको जािकारी आनतथेय राज्यमा सरोकार राख्ने व्यणक्त वा सं थथालाई गराउिु पिेछ ।
(२क)

अवैतनिक वाणिज्यदू तले उपनियम (२) को प्रयोजिका लानग आनतथेय

राज्यका व्यापार, वैदेणिक रोजगारदाता तथा गैर आवासीय िेपाली तथा सम्बणन्धत िेत्रका
प्रनतनिनधिरुसं ग आवश्यकता अिुसार छलफल, िेटघाट र परामिय बैठक गिय सजिेछ ।


दोस्रो सं िोधिद्वारा णझहकएको ।



पहिलो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।



पहिलो सं िोधिद्वारा थप ।
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(३) आफू नियुक्त िएको कन्सुलर िेत्र वा त्यसिेत्र रिे को णजल्ला वा त्यस िेत्र
रिेको प्रदे ि वा त्यस िेत्र रिे को राष्ट्र र िेपाल

..........

बीच व्यापार प्रवद्र्धि गिय

राजदूतसाँग सरसल्लाि गरी आवश्यक कायय गिुय अवैतनिक वाणिज्यदू तको हविेष कतयव्य
िुिेछ ।
तर राजदू तको पूव य थवीकृनत िनलईकि आफू नियुक्त िएको राष्ट्रको सम्बणन्धत पिसाँग
व्यापार प्रबद्र्धि हवषयमा कुराकािी िुरु गिय पाउिे छै ि ।
(४)

उपनियम

(३)

बमोणजमको

हवषयमा

िएको

प्रगनत

प्रनतवेदि

अवैतनिक

वाणिज्यदूतले प्रत्येक तीि महििामा राजदू तलाई पठाउिु पिेछ र राजदू तले पनि आपूmले
प्राप्त गरे को प्रनतवेदि मन्त्रालयमा पठाउिु पिेछ ।
(५)

अवैतनिक वाणिज्यदू तले िेपाल ........... भ्रमि गिय चाििे हवदे िीलाई िेपाल

सरकारले समय समयमा तोकेको निसा दथतुर नलई पययटक निसा प्रदाि गिय सजिेछ ।
ु का पूव य राष्ट्राध्यि, पूव य सरकार प्रमुख, पूव य परराष्ट्र
तर कन्सुलर िेत्र रिेका मुलक
मन्त्री, ख्यानत प्राप्त तथा प्रनतहित व्यणक्त वा पूव य अवैतनिक वाणिज्यदू तलाई मन्त्रालय वा
राजदूतको पूव य थवीकृनत नलई निःिुल्क (ग्राहटस) निसा प्रदाि गिय सजिेछ ।
(६) अवैतनिक वाणिज्यदूतले निसा प्रदाि गदाय प्राप्त िएको राजश्वको फााँटवारी प्रत्येक
महििाको अन्त्यमा राजदूतलाई पठाउिु पिेछ ।


(७) अवैतनिक वाणिज्यदूतले उपनियम (६) बमोणजम प्राप्त िुि आउिे रकममा सेवा

िुल्क बापत बीस प्रनतित थप रकम नलि सजिेछ र त्यसरी प्राप्त गरे को थप रकम निजले
कायायलय सञ्चालि, व्यापार तथा पययटि प्रवधयिात्मक काययमा समेत खचय गिय सजिेछ ।


(७क) अवैतनिक वाणिज्यदू तले उपनियम (६) बमोणजम प्राप्त िुिे रकम प्रत्येक तीि

महििामा राजदू तलाई बुझाउिु पिेछ र राजदू तले त्यसरी प्राप्त िएको रकम आफू विाल



दोस्रो सं िोधिद्वारा णझहकएको ।



पहिलो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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रिेको राजदू तावासको राजश्व खातामा आम्दािी बााँधी सोको जािकारी मन्त्रालयलाई ददिु
पिेछ ।
(८) िेपाल

...........

बाट भ्रमिमा आएका हवणिष्ट व्यणक्तिरूलाई राजदू तको

निदे िािुसार अवैतनिक वाणिज्यदू तले िरसम्िव सबै हकनसमको मद्दत, सुिाउाँदो सम्माि र
आवश्यक सियोग ददिु पिेछ ।
(९) अवैतनिक वाणिज्यदूतको िै नसयतले हवनिन्न व्यणक्तिरूसाँग औपचाररक िेटघाट वा
णिष्टाचार िेटको बखतमा िएको कुराकािीको प्रनतवेदि तयार पारी निजले राजदू तलाई
पठाउिु पिेछ र राजदू तले यथतो प्रनतवेदि मन्त्रालयमा पठाउिेछ ।


११. अवैतनिक वाणिज्यदूतको कायय सम्पादि मूल्याङ्कि: (१) राजदू तले प्रत्येक आनथयक वषयको
पहिलो तीि महििानित्र अवैतनिक वाणिज्यदू तको कायय सम्पादिको थतर मूल्यांकि गरी
िेपाल सरकारमा पठाउिु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोणजम कायय सम्पादिको थतर मूल्याङ्कि गदाय दे िायका
कुरालाई आधार नलइिेछ:–
(क)

निजले एक वषयमा सम्पादि गरे को कामको समग्र हववरि,

(ख)

निसा जारी गदाय प्राप्त गरे को दथतुरको रकम र िेपाल सरकारलाई सो बापत
प्राप्त िएको राजश्वको पररमाि,

(ग)

यस नियमावली बमोणजम निजले पठाउिु पिे प्रनतवेदि,

(घ)

िेपाल ........... मा भ्रमि गिे पययटक प्रनत निजले गरे को व्यविार, र

(ङ)

कन्सुलर िेत्रमा भ्रमि गिे िेपाली िागररक प्रनत निजले दे खाएको व्यविार ।

(३)

उपनियम (१) बमोणजम कायय सम्पादिको थतर मूल्याङ्कि गदाय उत्कृष्ट

दे णखएको अवैतनिक वाणिज्यदू तलाई िेपाल सरकारले उपयुक्त ठिराए बमोणजम सम्माि गिय



दोस्रो सं िोधिद्वारा णझहकएको ।
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सजिेछ र कायय सम्पादिको थतर सन्तोषजिक िदे णखएको अवैतनिक वाणिज्यदू तलाई िेपाल
सरकारले पुिनिययणु क्त िगिय सजिेछ ।
पररच्छे द – ४
िेपालमा नमत्रराष्ट्रद्वारा अवैतनिक वाणिज्यदूतमा नियुणक्त


१२. नमत्रराष्ट्रद्वारा अवैतनिक वाणिज्यदू त नियुणक्त: (१) कुिै नमत्रराष्ट्रले चािे मा िेपालको कन्सुलर
िेत्रमा अवैतनिक वाणिज्यदू त नियुक्त गिय सजिेछ ।
(२) दे िायको योग्यता िएको कुिै िेपाली िागररकलाई कुिै नमत्रराष्ट्रले उपपनियम
(१) बमोणजम िेपालमा अवैतनिक वाणिज्यदू त नियुक्त गिय चािे मा थवीकृनतको लानग मन्त्रालय
समि प्रथताव गिय सजिेछ:֎

(क) पैंतीस वषय उमेर पूरा िएको,

(ख)

सावयजनिक जीविमा ख्यानत कमाएको,

(ग)

िैनतक पति दे णखिे फौजदारी अनियोगमा सजाय िपाएको,

(घ)

Œ..............

(ङ)

बैंक तथा हवत्तीय सं थथािरुको ऋि िनतरे बापत कालो सूचीमा
िपरे को,

(च)

सािू को दामासािीमा िपरे को,

(छ)

Œ

.............

(३) उपनियम (२) बमोणजम प्रथताहवत व्यणक्तका सम्बन्धमा मन्त्रालयको िेपाल
सरकारका सम्बणन्धत निकायबाट सुरिा पास (से क्युररटी णजलयरे न्स) तथा बैंक तथा हवत्तीय
सं थथािरुको ऋि िनतरे बापत कालो सूचीमा परे िपरे को सम्बन्धमा नलणखत जािकारी माग


तेस्रो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।

֎

पााँचौ सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।

Œ

चौथो सं िोधिद्वारा णझहकएको।
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गिेछ र त्यसरी माग गररए बमोणजम सुरिा पास प्राप्त िएमा र कालो सूचीमा िपरे को
पाइएमा मात्र मन्त्रालयले अवैतनिक वाणिज्यदूतमा नियुणक्तका लानग थवीकृनत ददिेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोणजम प्रथताहवत व्यणक्तको िकमा सुरिा पास (सेक्युररटी
णजलयरे न्स) प्राप्त ििएको वा कालो सूचीमा परे को जािकारी आएमा मन्त्रालयले अको कुिै
ु लाई अिुरोध
योग्यता प्राप्त व्यणक्तलाई नियुणक्तको लानग प्रथताव गिय सम्बणन्धत मुलक
गिेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोणजम सुरिा पास (सेक्युररटी णजलयरे न्स) माग गिुय पूव य
मन्त्रालयले प्रथताहवत व्यणक्तबाट कन्सुलर उन्मुणक्त तथा सुहवधाको दुरुपयोग गिे सम्िाविा
छ, छ्रैि सो सम्बन्धमा समेत हवचार गिुय पिेछ ।
(६) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा ले णखएको िए तापनि कुिै नमत्रराष्ट्रले
कुिै िेपाली िागररकलाई अवैतनिक वाणिज्यदू तमा नियुणक्तको लानग प्रथताव गदाय व्यापार,
व्यवसाय, पययटि

लगािी

तथा

प्रहवनध

िथतान्तरिका

िेत्रमा

सियोग

पुयायउि

सजिे

उच्चथतरीय भ्रमि गराउि प्रयास गिय सजिे, िेपाली िागररकिरुलाई आवश्यकता अिुसार
सम्बणन्धत दे िको निसा प्राप्त गिय सिजीकरि गिय सजिे र िेपाल तथा सम्बणन्धत नमत्रराष्ट्र
बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बिाउि आफ्िो िेत्रबाट योगदाि पु¥याउि सजिे व्यणक्तलाई
प्राथनमकता ददिु पिेछ ।
Ꝟ

१३. सुहवधा, सिुनलयत र उन्मुणक्तमा बन्दे ज: (१) कुिै नमतराष्ट्रले कुिै व्यणक्तलाई िेपालको कुिै
कन्सुलर िेत्रका लानग अवैतनिक वाणिज्यदू त नियुक्त गरे मा त्यथता अवैतनिक वाणिज्यदू तलाई
प्रदाि गररिे सुहवधा, सिुनलयत र उन्मुणक्त मिासणन्धको अधीिमा रिी पारथपाररकताका
आधारमा मन्त्रालयले निधायरि गरे बमोणजम िुिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोणजम ददएको सुहवधा, सिुनलयत वा उन्मुणक्त कुिै अवैतनिक
वाणिज्यदूतले दुरुपयोग गरे को पाइएमा मन्त्रालयले त्यथतो सुहवधा, सिुनलयत वा उन्मुणक्त
जुिसुकै बखत रद्द गिय सजिेछ ।

Ꝟ

चौथो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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(३) नियम १४ बमोणजमको पदावनध समाप्त िएपनछ अवैतनिक वाणिज्यदू तको
पुिनिययणु क्त वा पदावनध थप ििएमा निजले पाएको सुहवधा, सिुनलयत र उन्मुणक्त थवतः समाप्त
िुिेछ ।
Ꝟ१४.

थवीकृनतपत्र: (१) कुिै नमत्रराष्ट्रले िेपालको कुिै िेत्रनित्र कन्सुलरको काम गिे गरी कुिै
व्यणक्तलाई अवैतनिक वाणिज्यदू तको नियुणक्तपत्र जारी गरी थवीकृनतका लानग ले खी पठाएमा
मन्त्री वा निजले तोकेको मन्त्रालयको अनधकृतथतरको कमयचारीले नियुणक्तपत्रमा अवनध
तोहकएको िए सोिी अवनधसम्म र ितोहकएकोमा थवीकृनतपत्र जारी गरे को नमनतबाट तीि
वषयसम्म काम गिय पाउिे गरी त्यथतो व्यणक्तलाई थवीकृनतपत्र प्रदाि गिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोणजमको अवनध समाप्त िएको अवैतनिक वाणिज्यदू तको
पदावनध थप गिय वा पुिनिययणु क्तको लानग सम्बणन्धत नमत्रराष्ट्रबाट औपचाररक पत्र प्राप्त िएमा
मन्त्रालयले बढीमा तीि वषयको लानग पदावनध थि पिय वा पुिनिययणु क्तको लानग थवीकृनतपत्र
प्रदाि गिय सजिेछ
पररच्छे द – ५
हवहवध

१५.

मिासणन्ध बमोणजम िुि:े अवैतनिक वाणिज्यदू तका सम्बन्धमा मिासणन्ध सम्पूि य रूपले
अिुिरि गररिेछ ।
तर िेपाली िागररक िेपाल .......... को वाणिज्यिेत्रमा कुिै नमत्रराष्ट्रद्वारा अवैतनिक
वाणिज्यदूत नियुक्त िएमा त्यथतो अवैतनिक वाणिज्यदू तको सुहवधा र उन्मुणक्तको िकमा
नियम १३ बमोणजम िुिेछ ।

१५क.परामिय

ु वा मुलक
ु िरुमा
बैठक बोलाउि सजिे: (१) राजदूतले आफू नियुणक्त िएको मुलक

नियुक्त अवैतनिक वाणिज्यदूतिरुको परामिय बैठक समय समयमा बोलाउि सजिेछ ।

Ꝟ

चौथो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।



दोस्रो सं िोधिद्वारा णझहकएको ।



पहिलो सं िोधिद्वारा थप ।
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(२) उपनियम (१) बमोणजम बोलाइएको बैठकमा िेपाल

.........

र अवैतनिक

वाणिज्यदूत नियुणक्त िएको कन्सुलर िेत्रबीच आनथयक, व्यापाररक, वाणिज्य, सांथकृनतक तथा
हवज्ञाि तथा प्रहवनध सम्बन्धी सम्बन्धको समीिा गिुय पिेछ ।
(३) राजदू तले उपनियम (२) बमोणजम िएको समीिाको प्रनतवेदि मन्त्रालयमा
पठाउिु पिेछ ।
१६.

खारे जी: अवैतनिक वाणिज्यदूतिरूका सम्बन्धमा िईरिे को यसअणघका सबै नििययिरू खारे ज
गररएका छि् ।




दोस्रो सं िोधिद्वारा णझहकएको ।
द्रष्टव्य:- (१) केिी िेपाल कािूि सं िोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रुपान्तर गररएका िब्दिरु:“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” ।

(२) अवैतनिक वाणिज्यदू त सम्बन्धी (चौथो सं िोधि) नियमावली, २०७४ द्वारा रुपान्तर गररएका िब्दिरु:“वाणिज्य िेत्र” को सट्टा “कन्सुलर िेत्र”
(३) अवैतनिक वाणिज्यदूत सम्बन्धी (पााँचौ सं िोधि) नियमावली, २०७५ द्वारा रुपान्तर गररएका िब्दिरु:"थवीकार गिे राज्य” िन्ने िब्दिरुको सट्टा “आनतथेय राज्य”
(३) पााँचौ सं िोधिद्बारा दे िाय बमोणजम बचाउ गररएको:-

बचाउ: यो नियमावली प्रारम्ि िुि ु अणघ नियुणक्त िएका अवैतनिक वाणिज्यदू तले नियुणक्त िुाँदाका बखत
तोहकएको कायायहवनधसम्म काम गिय बाधा पिे छै ि ।
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