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परराष्ट्र मन्त्रालयले आ.व. २०७३।७४ मा सम्पादन गरेका महत्वपूर्ण कायणहरू 

 

• उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीसत पनुरावलोकन कायणदल गठनः नपेाल सरकार मन्त्न्त्रपररषद्को समसत 
२०७३/१२/२९ को सनर्णयानसुार परराष्ट्र मासमलामा मतैक्यता जटुाई राष्ट्रष्ट्रय ष्ट्रहत अनरुूप 
परराष्ट्र नीसतका प्राथसमकताहरू सनर्ाणरर् गरी प्रभावकारी कायाणन्त्वयनका लासग सझुाव ददन 
माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको सिंयोजकत्वमा सम्बन्त्न्त्र्त ष्ट्रवषयका ष्ट्रवज्ञहरू रहेको उच्चस्तरीय 
परराष्ट्र नीसत पनुरावलोकन कायणदल गठन गररएको र राजनीसतक, सरुक्षा, आसथणक तथा सिंस्थागत 
ष्ट्रवषयका ष्ट्रवज्ञहरू सन्त्म्मसलत उक्त कायणदलले द्रतु गसतमा कायण गरररहेको ।    

• परराष्ट्र मासमला अध्ययन प्रसतष्ठानको पनुसंरचनाः परराष्ट्र मासमला अध्ययन प्रसतष्ठान ष्ट्रवकास 
ससमसतको समसत २०७३/०९/१० मा बसेको बैठकले परराष्ट्र मासमला अध्ययन प्रसतष्ठानलाई 
पनुसंरचना गनणका लासग तीन मष्ट्रहनासभर ठोस सझुाव ददन डा. ददनेश भट्टराईको सिंयोजकत्वमा 
पााँच सदस्यीय कायणदल गठन गरेको र सो कायणदलले २०७४ वैशाख ११ गते "परराष्ट्र मासमला 
अध्ययन प्रसतष्ठानको पनुसंरचना सम्बन्त्र्ी प्रसतवेदन" परराष्ट्र मन्त्रालयमा बझुाएकोले उक्त 
कायणदलको प्रसतवेदनमा गररएको ससफाररस बमोन्त्जम परराष्ट्र मासमला अध्ययन प्रसतष्ठानलाई 
पनुसंरचना गने कायण थासलएको  ।  

• MOFA Consultative Group of Exports को गठनः उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीसत पनुरावलोकन 
कायणदलले तयार गने दस्तावेज गसतशील र जीवन्त्त बनाउाँन सम्वाद र छलफलको माध्यमबाट 
ष्ट्रवशेषज्ञहरुका र्ारर्ा बझु्न ु अत्यावश्यक भएकोले आ-आफ्नो क्षेरमा ष्ट्रवशेष अनभुव तथा 
ष्ट्रवशेषज्ञता हाससल गरी अन्त्तराणष्ट्रष्ट्रय सम्बन्त्र्, परराष्ट्र नीसत र कूटनीसतको अध्ययन, अनसुन्त्र्ान र 
ष्ट्रवश्लषेर्का आर्ारमा सझुावहरु ददनसक्न े कूटनीसतक ष्ट्रवषय/क्षेरसाँग सम्बन्त्न्त्र्त ख्यासतप्राप्त 
ष्ट्रवज्ञहरुको सूची (Roster of Experts) तयार गरी आवश्यकता अनसुार छलफल/परामशणका लासग 
आमन्त्रर् गने तथा मन्त्रालयले आवश्यक ठानेका ष्ट्रवषयमा ष्ट्रवषय ष्ट्रवज्ञबाट परामशण सलन ेसमेतको 
प्रयोजनका कूटनीसतका ष्ट्रवसभन्न आयामसाँग सम्बन्त्न्त्र्त ष्ट्रवशेषज्ञहरु रहेको MOFA Consultative 

Group of Exports गठन गरी परामशण सलन ेप्रष्ट्रिया शरुु गररएको । 

• परराष्ट्र मन्त्रालयको वाष्ट्रषणक कायणतासलका कायाणन्त्वयनः माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूबाट समसत 
२०७३/१२/२२ मा स्वीकृत गरी परराष्ट्र मन्त्रालयका सबै महाशाखा र ष्ट्रवभागहरुको आसथणक 
बषण २०७३/७४ मा गररने कायणिम/ ष्ट्रियाकलापहरुको बाष्ट्रषणक कायणयोजना (Logframe of 

Annual Activities)  तयार गरी कायाणन्त्वयन गररएको । 



• देशगत रर्नीसत सनमाणर् ससमसतः माननीय परराष्ट्रमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा समसत  
२०७३।०९।१४ मा उच्चस्तरीय आसथणक कूटनीसत सञ्चालन तथा अनगुमन ससमसतको वैठक 
सम्पन्न भई बैठकले आसथणक कूटनीसतका ष्ट्रवसभन्न आयामहरु (रोजगार, लगानी, व्यापार, पयणटन, 

प्रष्ट्रवसर् हस्तान्त्तरर्, नपेाली डायस्पोरा) का सम्बन्त्र्मा देशगत रर्नीसत सनमाणर् गनण सरकारी र 
सनजी क्षेर सन्त्म्मसलत १० सदस्यीय ससमसत गठन गरेको र ससमसतले काम गरररहेको । 

• ष्ट्रवसभन्न मलुकुका लासग नपेाली राजदूतः नपेाली राजदूत खाली रहेका ष्ट्रवसभन्न ष्ट्रवदेशन्त्स्थत नेपाली 
राजदूतावासहरुमा राजदूत सनयकु्त गररएको ।  

• नपेाल लगानी सम्मेलन सफल बनाउन सहयोगः नपेाल लगानी सम्मेलन (माचण २ र ३, २०१७) 
लाई सफल पानण सनयोगहरुलाई पररचालन गररएको । जस अनसुार सनयोगको कायणक्षेर 
अन्त्तगणतका गैर आवासीय नेपाली सिंघ तथा सवै नपेाली सिंघ/सिंस्थाहरुसाँग समन्त्वय गरी नेपाल 
लगानी सम्मेलन सफल पानण सहयोग गररएको । 

• नपेालका लासग गैर आवासीय ष्ट्रवदेशी राजदूतहरुको सम्मेलनः ददल्लीन्त्स्थत सनयोगहरुबाट नेपाल 
हेने नेपालका लासग गैर आवासीय ष्ट्रवदेशी राजदूतहरूको सम्मेलन (Non-resident Ambassadors 

Symposium 2017) २०७४ बैशाख २२ र २३ मा नयााँ ददल्लीमा सम्पन्न गररयो । यस 
सम्मेलनमा नेपालको ष्ट्रवकास कूटनीसतका ष्ट्रवष्ट्रवर् आयामहरुको बारेमा गैर आवासीय ष्ट्रवदेशी 
राजदूतहरूलाई स्पष्ट पाने काम भयो ।  

• BIMSTEC Senior Officials Meeting (SOM):  फेव्रअुरी ७, २०१७ मा BIMSTEC को १७ औिं 
Senior Officials Meeting काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको । 

 

• दिपक्षीय सम्बन्त्र् 

क. भारतका महामष्ट्रहम राष्ट्रपसत श्री प्रर्व मखुजीिारा नेपालको राजकीय भ्रमर्ः २०७३ कान्त्िक 
१७ देन्त्ख १९ सम्म सम्माननीय राष्ट्रपसत श्रीमती ष्ट्रवद्यादेवी भण्डारीको सनमन्त्रर्ामा भारतका 
महामष्ट्रहम राष्ट्रपसत श्री प्रर्व मखुजीिारा नेपालको राजकीय भ्रमर् भएको सथयो |  

ख.  सम्माननीय प्रर्ानमन्त्री श्री पषु्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बाट भारतको राजकीय भ्रमर्ः 
२०७३ भदौ ३० देन्त्ख असोज ०२ सम्म सम्माननीय प्रर्ानमन्त्री श्री पषु्पकमल दाहाल 
'प्रचण्ड' ले भारतका महामष्ट्रहम प्रर्ानमन्त्री श्री नरेन्त्द्र मोदीको मैरीपूर्ण सनमन्त्रर्ामा भारतको 
राजकीय भ्रमर् गनुणभयो |  



ग. उप प्रर्ानमन्त्री तथा गहृ मन्त्री श्री ष्ट्रवमलेन्त्द्र सनसर्िारा भारतको भ्रमर्ः २०७३ भदौ २ 
देन्त्ख ६ सम्म माननीय उप-प्रर्ानमन्त्री तथा गहृ मन्त्री श्री ष्ट्रवमलेन्त्द्र सनसर्िारा सम्माननीय 
प्रर्ानमन्त्री श्री पषु्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को ष्ट्रवशेष प्रसतसनसर्को रुपमा भारतको भ्रमर् 
गनुणभयो |  

घ. माननीय परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशशरर् महतिारा भारतको भ्रमर्ः २०७३ भदौ २६ देन्त्ख 
२८ सम्म माननीय परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशशरर् महतले भारतको भ्रमर् गनुणभयो |  

ङ. परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरर् महतिारा भारतको नयााँ ददल्लीमा दोश्रो रायससना डायलगको 
उद्घाटन सरमा सम्बोर्नः २०७३ माघ ५ गते माननीय परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरर् 
महतले भारतको नयााँ ददल्लीमा भारतीय ष्ट्रवदेश मन्त्रालय तथा अब्जभणर ररसचण फाउन्त्डेसनिारा 
आयोन्त्जत दोश्रो रायससना डायलगको उद्घाटन सरमा सम्बोर्न गनुणभएको सथयो |  

च. जापानसाँग कूटनीसतक सम्बन्त्र् स्थापना भएको ६० औ वषणगाठः नेपालको महत्वपूर्ण ष्ट्रवकास 
साझेदार जापानसाँग कूटनीसतक सम्बन्त्र् स्थापना भएको 60औ वषणगाठको उपलक्ष्यमा ष्ट्रवशेष 
कायणिम गरी ष्ट्रहरक जयन्त्ती मनाइयो। कूटनैसतक सम्बन्त्र् स्थापना भएको ददन (०१ 
सेप्टेम्बर २०१६) मा सम्माननीय प्रर्ानमन्त्रीज्यूको प्रमखु आसतथ्यतामा ष्ट्रवशेष कायणिम 
आयोजना गररएको ।  

छ. मिंगोसलयाका परराष्ट्रमन्त्रीको नेपाल भ्रमर्ः माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको सनमन्त्रर्ामा 
मिंगोसलयाका ष्ट्रवदेश मन्त्री H.E. Mr.  Tsend Munkh-Orgil ले सडसेम्वर 18-20, 2016 सम्म 
नेपाल भ्रमर् गनुण भएको।  

ज. चीसनयााँ कम्यूसनष्ट पाटीका पोसलट व्यूरो सदस्यिारा नेपाल भ्रमर्ः जनवादी गर्तन्त्र चीनका 
H.E. Mr. Liu Qibao, Member of Political Bureau and Secretariat of Communist Party of 

China (CPC) Central Committee and Chief of the CPC Publicity Department ले  2016 
सडसेम्वर 18 देन्त्ख 20 सम्म दईु ददन ेनेपाल भ्रमर् गनुणभएको। 

झ. चीनिारा पनुःसनमार्णका लासग सहायता उपलव्र् गराउन सम्झौताः  जनवादी गर्तन्त्र चीन 
सरकारले नेपालको भकूम्पपश्चातको पनुः सनमार्णका लासग उपलब्र् गराउन े3 ष्ट्रवसलयन यआुन 
मध्ये सन ्2016 का लासग एक ष्ट्रवसलयन यआुन उपलब्र् गराउने सम्झौतामा 23 सडसेम्वर 
2016 मा चीनका लासग नपेालका महामष्ट्रहम राजदूतज्यूले हस्ताक्षर गनुणभएको ।  



ञ. काठमाण्डौ र छेन्त्दू शहरबीच भसगनी सम्बन्त्र् स्थापना गने सम्बन्त्र्ी सम्झौताः नेपालको 
काठमािंडौ महानगरपासलका र जनवादी चीनको छेन्त्दू शहरबीच भसगनी सम्बन्त्र् स्थापना गने 
सम्बन्त्र्ी सम्झौतामा 23 सडसेम्वर 2016 मा काठमािंडौमा सम्पन्न भएको । 

ट. नेपाल र चीनबीच Transit Transport Protocol तयार गने सम्बन्त्र्ी वैठकः  नेपालका पूवण 
प्रर्ानमन्त्री श्री के.पी. ओलीको सन ्2016 को माचणमा भएको भ्रमर्का अवसरमा नेपाल र 
चीनबीच सम्पन्न पारवहन यातायात सम्झौताको Transit Transport Protocol तयार गने तथा 
नेपाल र चीनबीच Protocol on Utilization of Highways in Tibet, China by Nepal for Cargo 

Transport लाइण सिंशोर्न गनण पष्ट्रहलो चरर्को बैठक ल्हासामा २०१६ नोभेम्वर 17-18 सम्म 
सम्पन्न भएको ।  

ठ. चीनका रक्षा मन्त्रीिारा नेपाल भ्रमर्ः माननीय रक्षा मन्त्रीको सनमन्त्रर्ामा गर्तन्त्र चीनका 
रक्षामन्त्री जनरल चाङ्ग वानक्वान (Gen. CHANG Wanquan) को नेततृ्वको एक 
प्रसतसनसर्मण्डलिारा माचण 23-25, 2017 सम्म नपेाल भ्रमर् सम्पन्न गरेको । 

ड. सम्माननीय प्रर्ानमन्त्रीिारा समरराष्ट्र चीनको भ्रमर् र Boao Forum लाइण सम्बोर्नः 
सम्माननीय प्रर्ानमन्त्रीज्यूले Boao Forum लाइण सम्बोर्न गने गरी चैर 10 देन्त्ख 16 तदनसुार 
माचण 23 देन्त्ख 29, 2017 सम्म  जनवादी गर्तन्त्र चीनको भ्रमर् गनुण भएको ।  

ढ. जापानका पूवण प्रर्ानमन्त्रीिारा नेपालको भ्रमर्ः जापानका पूवण प्रर्ानमन्त्री H.E. Dr. Yukio 

Hatoyama ले माचण 18-22,2017 सम्म नपेाल भ्रमर् गनुण भइण भ्रमर्का अवसरमा सम्माननीय 
प्रर्ानमन्त्री, ष्ट्रवसभन्न राजनीसतक दलका प्रमखुहरु लगायत Business Community सगाँ समेत 
भेटघाट गनुण भइण नेपालमा लगानी बढाउन पहल गने समेत बताउन ु भएको। पूवण 
प्रर्ानमन्त्रीको भ्रमर्को समन्त्वय यस मन्त्रालयले गरेको। 

र्.    व्यवस्थाष्ट्रपका सिंसदको ष्ट्रवर्ायन ससमसतको प्रसतसनसर्मण्डलिारा भारतको भ्रमर्ः २०७३ भदौ 
०५ देन्त्ख १४ सम्म व्यवस्थाष्ट्रपका सिंसदको ष्ट्रवर्ायन ससमसतको प्रसतसनसर्मण्डलिारा भारतको 
भ्रमर् गररएको सथयो |  

  

 

 

 



• दिपक्षीय सिंयन्त्र 

क. नेपाल-भारत सिंयकु्त आयोगको चौथो बैठक भारतको नयााँ ददल्लीमा सम्पन्नः २०७३ कान्त्िक 
११ देन्त्ख १२ सम्म नेपाल-भारत सिंयकु्त आयोगको चौथो बैठक भारतको नयााँ ददल्लीमा 
सम्पन्न भएको सथयो  

ख. नेपाल भारत दिपक्षीय अनगुमन सिंयन्त्रको बैठकः सम्माननीय प्रर्ानमन्त्री श्री पषु्पकमल 
दाहाल 'प्रचण्ड' को भारतको राजकीय भ्रमर्का िममा नेपाल र भारत बीच भएको सहमसत 
अनरुुप परराष्ट्र सन्त्चव तथा नेपालका लासग भारतीय राजदूतको सह-सिंयोजकत्वमा नेपाल-
भारत दिपक्षीय सहकायणमा सिंचासलत ष्ट्रवकास तथा आसथणक सहयोग सम्वन्त्र्ी आयोजनाहरुको 
अनगुमन तथा शीघ्र कायाणन्त्वयनका लासग गदठत नपेाल भारत दिपक्षीय सनगरानी सिंयन्त्रको 
बैठकहरु २०७३ मन्त्ससर १४ र २०७३ माघ १७ गते सम्पन्न भएका छन ्। उक्त बैठक 
प्रत्येक दईु दईु मष्ट्रहनामा हनुे गरेको छ |  

ग. नेपाल भारत प्रबदु्ध समहुको बैठकः २०७३ साउन १० देन्त्ख ११ सम्म नेपाल भारत प्रबदु्ध 
समहुको पष्ट्रहलो बैठक काठमाडौँमा आयोजना भयो | तत्कासलन माननीय उप प्रर्ानमन्त्री 
तथा परराष्ट्रमन्त्री श्री कमल थापािारा सो बैठकको उद्घाटन भएको सथयो | समूहको दोश्रो 
बैठक नयााँ ददल्लीमा २०७३ असोज १७ देन्त्ख १८ सम्म नयााँ ददल्लीमा बसेको सथयो ।  

घ. नेपाल- गर्तन्त्र कोररया दिपक्षीय परामशण सिंयन्त्रको वैठकः नेपाल–गर्तन्त्र कोररयाबीच 
दिपक्षीय परामशण सिंयन्त्रको तेस्रो बैठक अक्टोवर 21, 2016 मा नेपालमा सम्पन्न भएको ।  

ङ. अन्त्य दिपक्षीय परामशण सिंयन्त्रको वैठकः आ.व. २०७३/७४ को पष्ट्रहलो आठ मष्ट्रहनामा 
नेपाल-भारत बीच स्थापना भएका सरुक्षा, कृष्ट्रष, सीमा, हवाई सेवा, ऊजाण, भौसतक पूवाणर्ार तथा 
सिंस्कृसतसाँग सम्बन्त्न्त्र्त दिपक्षीय सिंयन्त्रहरुको बैठक सम्पन्न भएका छन ्| साथै बिंगलादेशसाँग 
वान्त्र्ज्य सम्बन्त्र्ी सहसन्त्चवस्तरीय बैठक समेत सम्पन्न भएको छ | 

 

• सिंयकु्त राष्ट्रसिंघ र बहरुाष्ट्रष्ट्रय कूटनीसत 

क. सिंयकु्त राष्ट्र सिंघको ७१ औिं महासभामा नेपालको सहभासगताः सिंयकु्त राज्य अमेररकाको 
न्त्यूयोकण मा सम्पन्न सिंयकु्त राष्ट्र सिंघको ७१ औिं महासभामा नेपालको प्रसतसनसर् मण्डलको 
नेततृ्व गदै माननीय परराष्ट्रमन्त्री  श्री प्रकाश शरर् महतज्यूले भाग सलनभुएको ।  



ख. असिंलग्न राष्ट्रहरुको १७ औिं न्त्शखर सम्मेलनमा नेपालको सहभासगताः भेनेजएुलामा १३-१८ 
सेप्टेम्वर २०१६ मा सम्पन्न असिंलग्न राष्ट्रहरुको १७ औिं न्त्शखर सम्मेलनमा नेपाली 
प्रसतसनसर् मण्डलको नेततृ्व गदै सम्माननीय उपराष्ट्रपसत श्री नन्त्दबहादरु पनुले भाग सलन ुसलई 
नेपालले परराष्ट्र नीसतको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको असिंलग्नता, अन्त्तराणष्ट्रष्ट्रय सहयोग, 

समझदारी र सद्भावका सनन्त्म्त पूर्ण प्रसतबद्धता जाहेर गरेको । 

• राहदानी सेवा सम्वन्त्र्ी गसतष्ट्रवसर्हरु  

क. राहदानी शःुल्क समायोजनः मलेन्त्शया तथा मध्यपूवणका मलुकुहरु (कतार, साउदी अरेष्ट्रवया, 
सिंयकु्त अरब इसमरेट्, बहराइन, ओमन, लेबनान, इराक, इरान, कुवेत, इजरायल, ससररया, जोडणन र 
यमन) मा रहेका नेपालीहरुको राहदानी नवीकरर् गदाण अमेररकी डलर ८०/- सलन े
गररएकोमा नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद्को सनर्णय बमोन्त्जम ती मलुकुहरुमा रहेका 
नेपालीहरुको राहदानी नवीकरर् गदाण वा राहदानी सलिंदा अमेररकी डलर ५०/- वा सो 
बराबरको स्थानीय मदु्रा सलने गरी व्यवस्था भई लागू गररएको ।  

ख. RMIS प्रर्ाली कायाणन्त्वयः राजस्व आम्दानीलाई व्यवन्त्स्थत एविं पारदशी बनाउन चाल ुआसथणक 
वषणको शरुु देन्त्ख नै Revenue Management Information System (RMIS) प्रर्ाली 
कायाणन्त्वयनमा ल्याइएको ।  

ग. Mobile App Launch राहदानी ष्ट्रवभागले प्रदान गदै आएको सेवालाई सरल, सहज, चसु्त, दरुुस्त 
र अनमुान योग्य बनाउन राहदानी जारी प्रष्ट्रियाका बारेमा सूचना मूलक सन्त्देश प्रवाह गनण 
ष्ट्रवभागले Mobile App प्रयोगमा ल्याएको छ ।राहदानी ष्ट्रवभागमा आयोन्त्जत एक कायणिममा 
परराष्ट्र मन्त्री माननीय डा. प्रकाश शरर् महतले जनवरी ०३, २०१७ मा उक्त कायणिमको 
शभुारम्भ गनुणभएको ।  

घ. Digital Distribution प्रर्ाली कायाणन्त्वयनः ष्ट्रवभागबाट द्रतु सेवामाफण त ् राहदानी सलन चाहन े
आवेदकहरुले सहज रुपमा राहदानी प्राप्त गनण सकुन ्र ष्ट्रवतरर् प्रर्ालीमा कुनै अवरोर् नहोस ्
भन्न ेअसभप्रायले राहदानी ष्ट्रवतरर्का लासग Digital Distribution System लागू गररएको । 

ङ. Digital Dispatch प्रर्ाली कायाणन्त्वयनः न्त्जल्ला प्रशासन कायाणलय/सङ्कलन केन्त्द्रहरुमा 
ष्ट्रवभागबाट  व्यवन्त्स्थत रुपमा राहदानी पठाउने असभप्रायले ष्ट्रवभागमा Digital Dispatch प्रर्ाली 
लागू गररएको छ । न्त्जल्ला प्रशासन कायाणलयहरु/सङ्कलन केन्त्द्रहरुमा ष्ट्रवभागबाट राहदानी 



पठाएतापसन प्राप्त नभएको भन्न ेजस्ता गनुासाहरु प्राप्त हनुे गरेकोमा Digital Dispatch प्रर्ाली 
लागू गरेपश्चात ्त्यस ष्ट्रकससमका गनुासाहरु/ समस्याहरु न्त्यूसनकरर् भएको  । 

च. Digital Archiving प्रर्ाली कायाणन्त्वयनः ष्ट्रवभागबाट राहदानी सलिंदा पेश गरेका कागजातहरुलाई 
सरुन्त्क्षत राख्न र आवश्यक परेका बखत सहज रुपमा प्राप्त गनण सष्ट्रकयोस ् भन्न े असभप्रायले 
यन्त्रवाचक राहदानी जारी गनण शरुु गरे देखीका आवेदकले पेश गरेका कागजातहरु Digital 

Archiving मा व्यवन्त्स्थत गने कायणको थालनी गररएको । 

 

• कन्त्सलुर सेवा सम्वन्त्र्ी गसतष्ट्रवसर्हरु 

क. Online Legal Services आरम्भः माननीय परराष्ट्र मन्त्री श्री प्रकाश शरर् महतज्यूको 
समपुन्त्स्थसतमा 2073 साल माघ 14 गतेदेन्त्ख Online Legal Services को आरम्भ गररएको छ 
।यस सेवाबाट सेवाग्राही, कन्त्सलुर सेवा ष्ट्रवभाग, ष्ट्रवदेशन्त्स्थत सनयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय र 
सम्वन्त्न्त्र्त सरोकार पक्षहरुलाई सेवा प्राप्त गनण र प्रदान गनणको लासग सहजता हनुे अपेक्षा 
गररएको ।  

ख. द्रतु कागजात प्रमान्त्र्करर्ः ष्ट्रवगतमा सेवा सलन लामो समय लाग्ने गरेकोमा हाल कागजात 
प्रमान्त्र्करर् सम्वन्त्न्त्र् सेवाहरुलाई कागजात पेश गररएको आर्ा घण्टासभरै प्रदान गने 
गररएको । 

ग. ष्ट्रवदेशी नागररक सम्वन्त्र्ी सेवामा सहन्त्जकरर्ः ष्ट्रवगतमा ष्ट्रवदेशी नागररकहरुलाई प्रदान गररन े
सभसा तथा उन्त्मनु्त्क्त सम्वन्त्र्ी सेवाहरु कागजात पेश गररएको 1 हप्तामा प्रदान गने गररएकोमा 
चाल ुआ.ब. देन्त्ख यस ष्ट्रकससमका सेवाहरुलाई कागजात पेश भएको अको ददनै सेवा प्रदान 
गनण आरम्भ गररएको । 

घ. Token Queue System शभुारम्भः सेवाग्राहीहरुको सभड र चापलाई ब्यवन्त्स्थत, सचुारु एविं 
प्रभावकारी बनाउनको लासग Token Queue System लाई शभुारम्भ गररएको । 

ङ. दईु घण्टाको थप सेवा प्रवाहको व्यवस्थाः  यस ष्ट्रवभागमा सेवाग्राहीहरुको कायणचापलाई ध्यान 
दददैं सेवाग्राहीहरुको सहजताको लासग दैसनक कायाणलय समयका असतररक्त थप दईु घण्टाको 
Service  शभुारम्भ गररएको । 


