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श्री परराष्ट्र मन्त्रालय 

स िंहदरबार 

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आ ब २०७२।७३ मा भएका केही काययहरु  र्य ाधारणको जानकारीका लागि 
 ार्यजननक िररएको छ । 

1. १४-१७ मार्च २०१६ मा पोखरामा सार्च  मलुरु्र्ा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय ३७ औ ंबैठर् (SAARC Inter-

summit Session) आयोजना गररयो।उक्त बैठर्ले अठारौं सार्च  शिखर सम्मेलनमा भएर्ा प्रततबद्वताहरुर्ो 
र्ायाचन्त्वयन तथा प्राप्त उपलशधिहरुर्ो समीक्षा गरै्द सार्च  राष्ट्रहरुबीर् व्यापार, सम्पर्च  (Connectivity), 
ववज्ञान तथा प्रववति, वातावरण, गररवी तनवारण, रृ्वि तथा खाद्य सरुक्षा, जलवाय ु पररवतचन, क्षेरीय 
पूवाचिार, शिक्षा, संस्रृ्तत, स्वास््य, आतंर्बार्द तथा लागपुर्दाथचर्ो ओसारपसार ववरुद्वर्ो लडाईं, लगायत 
अन्त्य सामाशजर् क्षेरहरुमा नततजा-उन्त्मखु रुपमा के्षरीय सहयोग तथा सहर्ायचलाई अझै बतलयो र 
प्रभावर्ारी बनाउने तनणचय गयो।उक्त बैठर्ले सार्च  शिखर सम्मेलन प्रत्येर् र्दईु/र्दईु बिचमा आयोजना गने 
तनणचय गरेर्ो छ। SAARC Environment and Disaster Management Centre (SEDMC) र्ो Location र्ा  
सम्बन्त्िमा SAARC  Disaster Management Centre (SDMC) भारतर्ो नयााँदर्दल्लीमा स्थापना गने तथा   

Environment सम्बन्त्िी तबियलाई पावर्स्तानशस्थत SAARC Energy Centre  मा गाभ्ने तनणचय गरेर्ो छ। 

साथै उन्नाइसौं सार्च  शिखर सम्मेलन आगामी ९-१० नोभेम्बर २०१६ मा पावर्स्तानमा गने तनणचय 
गरेर्ो छ।  

2. सार्च  मलुरु्हरु बीर् द्रतु आतथचर् एर्ीर्रणर्ा लातग प्राथतमर्तार्ा के्षरहरु पवहर्ान गनच तथा उक्त लक्ष्य 
प्राप्त गनच मागचतनरे्दिनर्ो लातग १९-२० अगष्ट २०१५ मा र्ाठमाण्डौमा सार्च  अथच सशर्व तथा 
अथचमन्त्रीहरुर्ो बैठर् आयोजना भयो । यसले Inter-Governmental Expert Group on Financial Issues 
लाई यस तबियमा ठोस सझुाब पेि गनच तनरे्दिन दर्दएर्ो छ। 

3. यस आतथचर् बिचमा परराष्ट्र मन्त्रालयर्ो के्षरीय संगठन महािाखार्ो प्रत्यक्ष सहभातगता तथा संयोजनमा 
तबतभन्न बैठर् तथा र्ायचिालाहरु आयोजना गररए। ३-४ मे २०१६ मा Consultative Workshop on 

Matters Related to Migration, २-३ जनु २०१६ मा SAARC Regional Workshop on Rural Tourism , 
३० मार्च-१ अवप्रल २०१६ मा Workshop on best practices for developing Metrology 

Legislation, ९-१० मे २०१६ मा Dissemination Workshop on the Study for 

Development of Potential Regional Hydro Power Plant in South Asia, २३-२५ मार्च 
२०१६ मा SAARC Regional Dialogue on Promoting Youth Participation in the 

Implementation of the SDGs,१०-११ अवप्रल २०१६ मा Third Regional Epidemiology 

Networking (SAARC EpiNet) Meeting, १३-१४ अवप्रल २०१६ मा Fifth Meeting of 

SAARC Chief Veterinary Officers (CVOs) आयोजना गररए। 
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4. सिुासनर्ो प्रत्याभतुत सतुनशित गने सन्त्र्दभचमा सर्दस्य राष्ट्रहरुर्ो साझा वहत तथा र्ासोर्ा सवालमा सार्च  
तभरै सहयोग र सहर्ायचलाई मजबतु बनाउन तथा सार्च  सर्दस्य राष्ट्रहरुमा िासन प्रणालीर्ा अभ्यासमा 
आएर्ा राम्रा पक्षहरुलाई आर्दान प्रर्दान गनच ९-१० जनु २०१६ मा सार्च  राष्ट्रर्ा मखु्य सशर्वहरुर्ो 
बैठर् र्ाठमाण्डौमा आयोजना भयो। 

5. २१-२२ तडसेम्बर २०१५ मा सार्च  र्ायचक्रम सतमततर्ो ५१ औ ं बैठर् र्ाठमाण्डौमा आयोजना 
गररयो।उक्त बैठर्ले सार्च  स्तरीय र्ायचक्रमहरु आयोजना गर्दाच अनाबश्यर् के्षरमा हनुे खर्च घटाउन 
भववष्यमा त्यस्ता र्ायचक्रमहरु Video Conference मार्च त गराउन प्रोत्साहन गने र सो प्रयोजनर्ा लातग 
Video Conference सम्बन्त्िी आबश्यर् पूवाचिार तनमाचणर्ा लागी सबै के्षरीय रे्न्त्द्रहरुलाई  १०,००० 
अमेररर्ी डलरर्ा र्दरले बजेट छुट्याउन तनरे्दिन दर्दयो साथै सार्च र्ा र्ायचक्रमहरु बढी अनसुन्त्िानमलुर् 
बनाउन तथा के्षरीय रे्न्त्द्रहरुलाई आफ्ना गततववतिहरु समावेि गरेर ववद्यतुीय माध्यमबाट 
Journals/Publications/Newsletters प्रर्ािन गनच तनरे्दिन दर्दएर्ो छ। 

6. सार्च  पयचबेक्षर् मलुरु्हरु तथा संस्थासंग सार्च  सर्दस्य राष्ट्रहरुले पवहर्ान गरेर्ा प्राथतमर्तार्ा के्षरहरुमा 
उत्पार्दनमखुी, माग अनरुुप एवं  पररणाममलुर् रुपमा सहर्ायच गने उद्देश्यले र्ाठमाण्डौशस्थत सार्च  
पयेबेक्षर् राष्ट्र तथा संस्थार्ा प्रतततनतिहरु र परराष्ट्र मन्त्रालय के्षरीय संगठन महािाखार्ा अतिर्ारीहरु 
बीर्  ५-७ जनवरी २०१६मा छलर्ल आयोजना गररयो।सो अबसरमा उपशस्थत पयचबेक्षर् राष्ट्रर्ा 
प्रतततनतिहरुले सहर्ायचर्ो लागी ठोस प्रस्ताव सवहत आउन अनरुोि गरेर्ामा सरोर्ारवालाहरुसंग 
आबश्यर् परामिच गरी पनु: पयचबेक्षर्हरुसंग बैठर् बस्ने योजना रहेर्ो छ। 

7. थाईल्याण्डर्ो बैर्र्मा ९-१० मार्च २०१६ मा सम्पन्न Asia Cooperation Dialogue (ACD) र्ो १४ औ ं
मन्त्रीस्तरीय बैठर्बाट नेपाल (ACD) र्ो ३४ औ ंसर्दस्य बन्त्यो । 

8. २२ मार्च २०१६ मा र्ीनर्ो बेइशजंगमा सम्पन्न एर् समारोहमा नेपाललाई Shanghai Cooperation 

Organisation (SCO)  र्ो Dialogue Partner र्ो रुपमा मान्त्यता दर्दने सम्बन्त्िमा सम्माननीय प्रिानमन्त्री 
श्री रे्. वप. िमाच ओली र माननीय उपप्रिानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री श्री र्मल थापार्ो समपुशस्थततमा 
परराष्ट्र सशर्व श्री िंर्रर्दास बैरागी तथा SCO र्ा महासशर्व  Dr. Rashid K. Alimov बीर् सम्झौतापरमा 
हस्ताक्षर सम्पन्न भयो। 

9. ४-७ अवप्रल २०१६ मा बंगलारे्दिर्ो ढार्ामा सम्पन्न सार्च  रृ्वि मन्त्रीहरुर्ो बैठर्मा नेपालर्ा तर्च बाट 
माननीय रृ्वि ववर्ास मन्त्री श्री हररबोल गजरेुलर्ो नतेतृ्वमा नेपाली प्रतततनतिमण्डल सहभागी भयो।  

10. ७० औ ं संयकु्त राष्ट्र संघीय महासभामा नेपालर्ो सहभातगतार्ा साथै  नेपालले भोग्न ु परेर्ो तसमानामा 
अवरोिर्ा ववियमा संयकु्त राष्ट्रसंघर्ा मन्त्र्हरूमा जानर्ारी गराइएर्ो । नेपालमा जारी गररएर्ो 
ऐततहातसर् संवविान, अततर्म ववर्ातसत तथा भू -पररवेवित मलुरु्हरूर्ा समस्यार्ा बारेमा अन्त्तराचवष्ट्रय 
जगतलाई जानर्ारी गराइएर्ो ।   

11. नेपालर्ो र्दोस्रो Universal Periodic Review र्ा अवसरमा मानव अतिर्ार प्रबर्द्चन र संरक्षण सम्बन्त्िी 
महत्त्वपूणच उपलधिी उजागर गरै्द नयााँ संवविानर्ा सवल पक्षहरू एवं भ-ूपररवेवित मलुरु्र्ा रूपमा र्दशक्षणी 
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तसमानामा भएर्ो अवरोिर्ा र्ारण नेपालले भोग्न ु परेर्ो ववििे पररशस्थतत बारे अन्त्तराचवष्ट्रय जगतलाई 
जानर्ारी  गराइएर्ो ।   

12. संयकु्त राष्ट्रसंघर्ा तनम्न उच्र्पर्दस्थ अतिर्ारीहरुले गनुचभएर्ो नेपाल भ्रमणर्ा समयमा नेपालर्ो सवविान 
२०७२ जारी भएपिात नेपालर्ो राजनैततर् ववर्ासक्रम, भरु्म्प पतछर्ो पनुचतनमाचण तथा नेपाल संयकु्त 
राष्ट्रसंघ सहयेगर्ा सम्बिमा छलर्ल भएर्ोोः-   

a. संयकु्त राष्ट्रसंघर्ा मखु्यालयशस्थत राजनैततर् ववभागर्ा उप-महासशर्व Mr. Jeffrey Feltman ले ८-
९ जनवरी २०१६ सम्म ।   

b. संयकु्त राष्ट्रसंघीय िैशक्षर्,बैज्ञातनर् तथा सांस्रृ्ततर् संगठन (United Nations Educational, 

Scientific & Cultural Organization(UNESCO) र्ा महातनरे्दिर् H.E. Irina Bokova  अवप्रल 

मवहनार्ो १७ रे्दशख १९, २०१६ सम्म  ।  

c. संयकु्त राष्ट्रसंघर्ा Deputy Secretary-General H.E. Jan Eliasson  ले अवप्रल ३० रे्दशख २ मे २०१६ 

सम्म   

13. १० वैिाख २०७३ ( तर्दनसुार २२ अवप्रल २०१६)  मा 21st Session of the Conference of the 

Parties ले पाररत (Adopt) गरेर्ो पेररस सम्झौतामा हस्ताक्षर गनच न्त्यूयोर्च मा आयोशजत र्ायचक्रममा 
माननीय उपप्रिानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्रीज्यूर्ो नेततृ्वर्ो प्रतततनतिमण्डलले भाग तलएर्ो ।    

14. टर्ीर्ो इस्तानबलुमा १०-११ जेठ २०७३ (तर्दनसुार २३-२४ मे २०१६) मा आयोजना भएर्ो प्रथम 
ववश्व मानवीय शिखर सम्मेलन (World Humanitarian Summit)   मा गत विचर्ो ववनासर्ारी भरु्म्प 
पिातर्ो उर्द्ार, पनुतनचमाचण र पनुस्थाचपनार्ा सम्बन्त्िमा नेपालर्ो अनभुवर्ा सम्बन्त्िमा जानर्ारी दरं्दरै्द 
ववश्वव्यापी रूपमा आइपने मानवीय समस्याहरूलाई तरुून्त्त सम्बोिन गनच र भववष्यर्ा लातग उशर्त तयारी 
हनुपुने रु्रामा जोड दर्दइएर्ो ।  

15. टर्ीर्ो अन्त्तातलयामा जेठ १४-१६, २०७३ (तर्दनसुार २७-२९ मे २०१६) मा आयोजना भएर्ो 
अल्पववर्तसत राष्ट्रहरूर्ा लातग इस्तानबलु र्ायच योजनार्ो उच्र्स्तरीय बहृत मध्यावति समीक्षा (High 

Level Comprehensive Mid-Term Review of the Istanbul Programme of Action) मा नेपालर्ो 
तर्च बाट माननीय उपप्रिानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्रीज्यूर्ो नेततृ्वमा सहभातगता भई  ODA,  वैरे्दशिर् 
लगानी, व्यापार र प्रववति हस्तान्त्तरण लगायतर्ा के्षरहरुमा पयाचप्त अन्त्तराचवष्ट्रय सहयोग उपलधि हनुपुने 
तबियमा जोड दर्दइएर्ो ।  

16. तमतत ९ वैिाख २०७३ ( तर्दनसुार २१ अवप्रल २०१६) मा न्त्यूयोर्च मा आयोजना भएर्ो High Level 

Thematic Debate on Achieving the Sustainable Development Goals तबियगत छलर्लमा (अवप्रल 

२०१६ मा ) माननीय उपप्रिानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले दर्दगो ववर्ासर्ा लक्ष्यहरु हातसल गनचर्ा लातग 
नेपालले तलएर्ा नीतत तथा र्ायचक्रमर्ा बारेमा ववश्व समरु्दायलाई जानर्ारी गराउन ुभएर्ो । 

17. अन्त्तरावष्ट्रय समरु्दायसंग सहयोगात्मर् सम्बन्त्ि प्रवर्द्चन गरै्द मवहला ववरूर्द् हनुे सबै प्रर्ारर्ा भेर्दभाव 
ववरुर्द्र्ो महासशन्त्िर्ो Committee on the Elimination of Discrimination against Women- 

‘CEDAW Committee’  मा सन ्२०१७-२०२० र्ो र्ार विच अवतिर्ा लातग नेपालर्ा उम्मेर्दवार प्रथम 
पटर् उक्त सतमततमा तनवाचशर्त हनु ुभएर्ो ।  

18. नेपाल संयकु्त राष्ट्र संघीय महासभा अन्त्तगचतर्ो प्रिासतनर् तथा बजेट सम्बन्त्िी (5th committee) र्ो 
अध्यक्षर्ो शजम्मेबारी तनवाचह गरै्द  ७१ औ ंसंयकु्त राष्ट्र संघीय महासभा (UNGA) र्ो उपाध्यक्षर्ो रुपमा 
तनवाचशर्त भएर्ो  । हाल नेपाल संयकु्त राष्ट्रसंघीय बालर्ोिर्ो (United Nations Children's Fund, 
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UNICEF)  र्ायचर्ारी बोडचमा सन ्२०१६ रे्दशख २०१८ र्ा लातग सर्दस्यमा तनवाचशर्त भएर्ो तथा सन ्
१९५३ पतछ पवहलो पटर् सन ् २०१६ र्ा लगश  UNESCO र्ो एशिया तथा प्रिान्त्त क्षेरर्ा 
मलुरु्हरुर्ो संयोजर् भई शजम्मेवारी सम्हाली रहेर्ो ।   

19. गत २०७२ वैिाख १२ गतेर्ो भरू्म्प पिात नेपालर्ो लातग मानवीय तथा आतथचर् सहायता जटुाउन े
क्रममा ववरे्दिी तमर राष्ट्रहरु, मानवीय संघ संस्थाहरु, र्दानी व्यशक्तहरुसाँग ववरे्दिशस्थत सवं नेपाली 
तनयोगहरुले सवक्रयतापूवचर् समन्त्वय र सहर्ायच गरी उर्द्ार, राहत र पनुतनचमाचणर्ा लातग सहयोग जटुाउने 
र्ायच भयो । 

20. २०७२ असोज ३ गते नपेालर्ो संवविान जारी भएपतछ नेपालर्ो र्दशक्षणी तसमा नार्ाहरुमा अवरोि 
तसजचना भएर्ो असहज पररशस्थततर्ो तनरार्रणर्ो लातग तनरन्त्तर उच्र्स्तरमा रु्टनीततर् पहल भएर्ो | 

21. २०७२ र्ागनु ७-१२ सम्म सम्माननीय प्रिानमन्त्री श्री रे्.पी. िमाच ओलीद्वारा भएर्ो गणतन्त्र भारतर्ो 
राजर्ीय भ्रमण संयोजन र व्यवस्थापन गरेर्ो | 

22. सम्माननीय प्रिानमन्त्री श्री रे्.पी. िमाच ओलीज्यूद्वारा गररएर्ो भारतर्ो राजर्ीय भ्रमणर्ो क्रममा नेपाल-
भारत बीर् सात वटा ववतभन्न दद्वपक्षीय सम्झौताहरु सम्पन्न भएर्ा | 

a) MoU on the Utilisation of Grant Componet of India’s Post-Earthquake 

Reconstruction Programme 

b) MoU on Strengthening Road Infrastructure in Terai Area (Hulaki Roads) 

c) MoU between Academy of Music and Drama of Nepal and Sangeet Natak 

Academy  of India 

d) LoE on Road Transit to/from Visakhapatnam 

e) LoE on Rail Transit to/from Visakhapatnam 

f) LoE on Singhbad Rail Transit to/from Bangladesh 

g) LoE on Simplifying Fulbari-Banglabandh transit 

23. सम्माननीय प्रिानमन्त्री श्री रे् पी िमाच ओलीद्वारा २०७२ र्ागनु ७-१२ सम्म भएर्ो गणतन्त्र भारतर्ो 
राजर्ीय भ्रमणर्ो अवसरमा भएर्ा सहमती तथा तनणचय र्ायाचन्त्वयनर्ा लातग नेपाल सरर्ार(म. प.) र्ो 
तमतत २०७३ बैिाख ३० गते र्ो तनणचय अनसुार परराष्ट्र सशर्वर्ो संयोजर्त्वमा सरोर्ारवाला 
मन्त्रालयर्ा सहसशर्वहरु प्रतततनिी रहेर्ो एर् अनगुमन सतमतत गठन भै र्ायचरत रहेर्ो । 

24. उच्र्स्तरमा रू्टनीततर् वक्रयाशिलतार्ो तनरन्त्तरता स्वरुप माननीय उपप्रिानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री श्री 
र्मल थापाद्वारा ववतभन्न समयमा तछमेर्ी मलुरु् भारतर्ो ४ र्ोटी भ्रमण भएर्ो | 

25. नेपाल-भारत बीर् रहेर्ो तसमा, उजाच, जलस्रोत, रक्षा, वाशणज्य के्षरर्ा दद्वपक्षीय संयन्त्रर्ा बैठर्हरु 
भएर्ो | 

26. नेपाल-बंगलारे्दि बीर् रहेर्ो दद्वपक्षीय वाशणज्य संयन्त्रर्ो बैठर्र्ो समन्त्वय गरेर्ो | 
27. बंगलारे्दि-भटुान-भारत-नेपाल सशम्मतलत BBIN बंगलारे्दिमा भएर्ो जलस्रोत तथा उजाच सहर्ायच तनशम्त 

गदठत संयकु्त र्ायचर्दलमा सहभागी भएर्ो |  

28. २०७३ जेठ पवहलो हप्तामा श्रीलंर्ामा भएर्ो भीिण बाढीपवहरोले गर्दाच भएर्ो क्षततप्रतत समवेर्दना स्वरुप 
एर् लाख अमेररर्ी डलर मानवीय सहायता प्रर्दान गरेर्ो | 
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29. २०७३ असार ६ गते अर्गातनस्तानर्ो र्ाबलुमा आतंर्र्ारीर्ो आत्मघाती बम हमलामा परी मतृ्य ु

भएर्ा नेपाली नागररर्हरुर्ो पातथचव िरीर वविेि ववमान पठाई नेपाल वर्ताच ल्याउने र्ायचर्ो समन्त्वय 
गरेर्ो | त्यसै अवसरमा स्वरे्दि वर्ताच हनु र्ाहन े २४ जना नेपाली र्ामर्दारहरुलाई र्ाबलुबाट 
र्ाठमाण्डौ ल्याइएर्ो । 

30. सम्माननीय प्रिानमन्त्री रे्. वप. िमाच ओलीज्यूबाट २०१६ मार्चमा सम्पन्न जनवार्दी गणतन्त्र र्ीनर्ो 
औपर्ाररर् भ्रमणर्ो व्यवस्थापन गरी भ्रमणलाई सर्लतापूवचर् सम्पन्न गररएर्ो । उक्त अवसरमा नेपाल 
र र्ीनबीर् तनम्न सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर भएर्ो:  

a. पारवहन यातायात सम्झौता 
b. वहल्साशस्थत सीमा नार्ा (र्णाचली नर्दी)मा र्ीतनयााँ सहयोगमा पूल तनमाचण सम्वन्त्िी सम्झौता  

c. पोखरा क्षेरीय अन्त्तराचवष्ट्रय ववमानस्थल तनमाचण सम्वन्त्िी ऋण तथा सहतुलयतपूणच ऋण तलन े
सम्वन्त्िी ववतभन्न ३ सम्झौता  

d. र्ीतनयााँ सहयोगमा नेपालमा तेल र ग्यााँसर्ो अन्त्वेिणर्ो संम्भाव्यता अध्ययन सम्वन्त्िी 
Letters of  Exchange  

e. नेपाल र र्ीनबीर् स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतार्ो वाताच आरम्भ गने सम्वन्त्िी संयकु्त संभाव्यता 
अध्ययन सम्वन्त्िी समझर्दारी पर 

f. र्ीतनयााँ सहयोगमा ३२,००० थान सोलार उपलव्ि गराउने सम्वन्त्िी समझर्दारीपर 

g. टे्रडमार्च  र्दताच संरक्षण गने ववियर् समझर्दारीपर   

h. ववत्तीय तथा बैविङ्ग क्षेरमा सहयोग आर्दान-प्रर्दान गने समझर्दारी पर  

31. सम्माननीय प्रिानमन्त्रीर्ो भ्रमणर्ा अवसरमा २३ मार्च २०१६ मा वेशजङमा जारी संयकु्त वक्तव्य  
र्ायाचन्त्वयनर्ा लातग नेपाल सरर्ार मशन्त्रपररिर्द (म.प.) र्ो तमतत २०७३ बैिाख ३० र्ो तनणचयानसुार 
परराष्ट्र सशर्वर्ो संयोजर्त्वमा सरोर्ारवाला मन्त्रालयर्ा सहसशर्वस्तरर्ा प्रतततनतिहरु रहेर्ो एर् 
अनगुमन सतमतत गठन भै र्ायचरत रहेर्ो ।  

32. सन ्२०१५ मा नेपाल र्ीनबीर् र्दौत्य सम्बन्त्ि स्थापनार्ो ६० औ ंबिचगााँठलाई भव्यतार्ासाथ सम्पन्न 
गनचर्ा लातग सो अवसरमा स्वागत समारोह, सरर्ारी तथा जनस्तरमा ववतभन्न र्ायचक्रम सम्पन्न गनच 
आवश्यर् समन्त्वय गररएर्ो। ती र्ायचक्रमर्ो तयारीर्ा तसलतसल ामा माननीय परराष्ट्र मन्त्रीर्ो 
अध्यक्षतामा उच्र्स्तरीय सतमतत गठन गरी ववववि र्ायचहरु भएर्ा ।    

33. माननीय उपप्रिान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्री र्मल थापाबाट तमतत २०७२ पौि ९ रे्दशख १ सम्म सम्पन्न 
जनवार्दी गणतन्त्र र्ीनर्ो औपर्ाररर् भ्रमण सम्पन्न भएर्ो ।भ्रमणर्ो अवसरमा उहााँर्ो र्ीतनयााँ 
उपराष्ट्रपततसाँग शिष्टार्ार भेटघाट तथा समर्क्षीसाँग औपर्ाररर् वाताच भै नेपाल र्ीनबीर्र्ो सम्वन्त्ि 
ववस्तार तथा सहयोगलाई थप प्रभावर्ारी वनाउने ववियमा सहमतत भएर्ो।  

34. सम्मानीय उपराष्ट्रपततज्यू र्ीनर्ो यनुान प्रान्त्तर्ो रु्शन्त्मङ्ग िहरमा १२ रे्दशख १७ जनु २०१६ मा 
आयोजना भएर्ो 4th China-South Asia Exposition तथा the 24th China Kunming Import and Export 

Commodities Fair मा सहभागी हनु ुभएर्ो तथयो। उक्त अवसरमा उपराष्ट्रपततज्यूर्ो भेटघाट तथा मेलामा 
सहभातगत ार्ा लातग तयारी तथा भेटघाटर्ो व्यवस्थापन गररएर्ो। 

35. भरू्म्प पिात र्ीनर्ो ततधबतमा अलपर परेर्ा नेपाली व्यवसायीहरुर्ा सामानहरु नेपाल ल्याउन ेर्ायच 
गररएर्ो तथा र्ीनर्ो ततधबतर्ो बाटो हरैु्द नेपालर्ा हमु्ला र डोल्पामा ख ाद्य ान्न तथा अन्त्य सामान 
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ढुवानीर्ा लातग रुट पररवतचन गरी रे्रुङर्ो बाटो भै लैजान र्ीतनयााँ पक्षस ाँग आवश्यर् समन्त्वय गररएर्ो 
।   

36. नेपाल र जापानर्ा परराष्ट्र मन्त्रालयहरुबीर् स्थावपत परामिच संयन्त्रर्ो र्दोस्रो बैठर् सन ्२०१६ जनु 
२९ मा आयोजना गररएर्ो।सो अवसरमा दद्वपक्षीय सम्वन्त्ि र सहयोगर्ा र्ायचहरुलाई प्रभावर्ारीरुपमा 
अगातड वढाउने र नेपाल जापान रू्टनीततर् सम्वन्त्ि स्थापनार्ो हीरर् महोत्सव (सन ् २०१६) 
भव्यतार्ासाथ मनाउने ववियमा छलर्ल भएर्ो ।  

37. र्ीनर्ो ग्वान्त्जाउ िहरमा नेपाली महावाशणज्यरू्दतावास स्थापना सम्वन्त्िी रू्टनीततर् नोट (सम्झौता) र्ो 
आर्दान प्रर्दान गरी महावाशणज्यरू्दतावास स्थापना सम्वन्त्िमा र्दवैु तर्च र्ा आन्त्तररर् र्ायच सम्पन्न गररएर्ो।  

38. नेपाल र र्ीनववर् तनम्न दद्वपक्षीय संयन्त्रर्ा बैठर् सम्पन्न भएर्ा: 
  

a) 6th Nepal-China's Tibet Trade Facilitation Committee, August 2015 Kathmandu 

b) 9th Nepal China's Tibet Tourism Coordination Committee Meeting, 25-28 June 2016 

Kathmandu  

39. र्ोररयन National Assembly र्ा सभामखु Rt. Hon. Chung UiHwa र्ो २०१६ अवप्रल २४-२६ सम्म 
सम्पन्न नेपाल भ्रमणर्ो समन्त्वय गररएर्ो । भ्रमणर्ा अवसरमा भएर्ा उच्र्स्तरीय भेटघाट तथा 
रु्रार्ानीर्ा समयमा नेपाल र गणतन्त्र र्ोररयाबीर्र्ो सम्वन्त्ि थप ववस्तार गने तथा सहयोग अतभवृवर्द् 
गरै्द पारस्पररर् वहत अतभवृवर्द् गने ववियमा छलर्ल भएर्ो । गणतन्त्र र्ोररयाबाट हालसम्म नेपालमा 
भएर्ा भ्रमणहरुमध्ये यो उच्र्स्तरीय भ्रमण भएर्ोले यसलाई नेपालर्ो वहत अतभववृर्द् तथा 
र्दईुमलुरु्वीर्र्ो सम्वन्त्ि ववस्तारर्ा लातग उपलशव्िमूलर् वनाउन प्रयास गररएर्ो ।  

40. सन ् २०१६ मा नेपाल र जापानबीर् रू्टनीततर् सम्बन्त्ि स्थापनार्ो ६० औ ं विचगााँठर्ो अवसरमा 
आयोजना हनु लागेर्ो स्वागत समारोह तथा ववतभन्न स्मरणात्मर् र्ायचक्रमहरुर्ो छनौट, तयारी तथा 
सञ्चालनर्ा तसलतसलमा माननीय उपप्रिान तथा परराष्ट्र मन्त्रीर्ो अध्यक्षतामा उच्र्स्तरीय सतमतत गठनगरी 
ववववि र्ायचहरु भैरहेर्ा छन।् 

41. सवोच्र् अर्दालतर्ा सम्माननीय प्रिानन्त्यायिीि श्री र्ल्याण शे्रिले  The Law Association for Asia 

and Pacific र्ो आयोजनामा अषे्ट्रतलयार्ो तसड्नीमा ६ रे्दशख ९ नोभेम्बरसम्म संर्ालन भएर्ो  16th 

Conference of Chief Justices of Asia and Pacific र्ायचक्रममा सहभातग हनुभुएर्ो र सोर्ा लातग 
परराष्ट्र मन्त्रालय तथा नेपाली राजरू्दताबासबाट समन्त्वयात्मर् र्ायचहरू भएर्ो । 

42. मलेशिया, थाइल्याण्ड र तसंगापूर सरर्ारबाट प्राप्त छारवृततहरू ववतरणर्ालातग श्री सामान्त्य प्रिासन 
मन्त्रालयमा पठाइच मनोनयन भइच आएपतछ सम्बशन्त्ित तनर्ायसंग आवश्यर् समन्त्वय गररएर्ो । 
इन्त्डोनेशिया, लाओस र अषे्ट्रतलयासाँग परराष्ट्र सशर्वस्तरमा दद्वपक्षीय परामिच संयन्त्र गठनर्ा लातग प्रस्ताव 
गररएर्ो । थाइल्याण्डसाँग पयचटन प्रवर्द्चन सम्बन्त्िी संझौता नेपाली पक्ष(संस्रृ्तत, पयचटन तथा नागररर् 
उड्डयनमन्त्रालयसाँग)साँग ववर्ारातिन रहेर्ो । मलेशियासाँग श्रम संझौता गने र्ायच अन्त्तीम र्रणमा रहेर्ो 

43. नेपाल र तमरराष्ट्रर्ा परराष्ट्र मन्त्रालयहरुबीर् दद्वपक्षीय सहयोग‚ व्यापार‚ लगानी‚ पयचटन प्रबर्द्चन लगायत 
आपसी वहतर्ा ववववि वविय एवं के्षरीय र अन्त्तराचवष्ट्रय मातमलामा तनयतमत छलर्ल गने परामिच संयन्त्र 
स्थापना गने तसलतसलामा स्वीटजरल्याण्डसाँग तमतत ४ नोभेम्वर २०१५ र टर्ीसाँग २३ मे २०१६ मा 
अलग अलग समझर्दारीपरहरुमा हस्ताक्षर भएर्ो ।  
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44. ववद्यमान दद्वपक्षीय परामिच संयन्त्र संरर्नाहरु अन्त्तगचत नेपाल र यरुोपेली यतुनयनर्ा बीर् तमतत २४ 
नोभेम्वर २०१५ मा‚ नेपाल र संयकु्त अतिराज्यर्ा बीर् तमतत १७ तडसेम्वर २०१५ मा तथा नेपाल र 
स्वीटजरल्याण्डर्ा बीर् तमतत ३० मे २०१६ मा दद्वपक्षीय बैठर्हरु सम्पन्न भएर्ो ।  

45. नेपाल र संयकु्त अतिराज्यर्ा बीर् सम्वन्त्िर्ो २०० औ ंविच पगेुर्ो अवसरमा ववतभन्न र्ायचक्रमहरुर्ो 
आयोजना गनुचर्ा साथै नपेाल र रुसी महासंघबीर् रू्टनीततर् सम्वन्त्ि स्थापनार्ो ६० बिचर्ा 
र्ायचक्रमहरुर्ो तयारी भएर्ो । र्दवैु र्ायचक्रमहरुर्ो आयोजना तथा समन्त्वयर्ा लातग माननीय 
उपप्रिानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीर्ो अध्यक्षतामा उच्र्स्तरीय सतमततहरुर्ो गठन भएर्ो ।  

46. २०७२ असोज ३ गते नेपालर्ो संवविान जारी भएपिात ् संवविान तनमाचणर्ो प्ररृ्या‚ अन्त्तरबस्त ु तथा 
समावेिी र्ररर समेतर्ा सम्वन्त्िमा ववतभन्न मलुरु्हरुसाँग रू्टनीततर् सम्वार्द गरी संवविान प्रतत समथचन 
हातसल गने र्ायच गररएर्ो । 

47. बेलायतर्ा राजरु्मार हेनरी र्ाल्सच अलबटच डेववड‚ नेर्दरल्याण्ड्सर्ा वैरे्दशिर् व्यापार तथा ववर्ास मन्त्री 
तलतलयन प्लोउमेन‚ नवेर्ा ववरे्दिमन्त्री बोजे बे्रन्त्रे्द‚ स्वीडेनर्ा अन्त्तराचवष्ट्रय ववर्ास सहयोग मन्त्री इसाबेला 
लोतभन तथा बेलायतर्ा अन्त्तराचवष्ट्रय ववर्ास राज्यमन्त्री जशस्टन तितनङ्ग समेत ववतभन्न मलुरु्र्ा उच्र् 
पर्दस्थ व्यशक्तत्वहरुर्ो नेपाल भ्रमणर्ो समन्त्वय गररएर्ो ।  

48. सम्माननीय सभामखु ओनसरी घतीबाट व्यवस्थावपर्ा संसर्दर्ा माननीय सााँसर्दहरुर्ो एर् प्रतततनिमण्डलर्ो 
नेततृ्व गरै्द तमतत १७ रे्दशख २३ अवप्रल २०१६ मा भएर्ो संयकु्त अतिराज्यर्ो भ्रमणर्ो समन्त्वय गररएर्ो 
।  

49. माननीय उपप्रिानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री र्मल थापाबाट तडसेम्वर २०१५ तथा अवप्रल २०१६ मा 
संयकु्त अतिराज्यर्ो भ्रमण गरी त्यहााँर्ा परराष्ट्र मन्त्री वर्तलप ह्यामोण्ड तथा अन्त्य मन्त्रीहरुसाँग‚ अवप्रल 
२०१६ मा संयकु्त राज्य अमेररर्ा भ्रमण गरी त्यहााँर्ा ववरे्दि मन्त्री जोन रे्रीसाँग तथा मे २०१६ मा 
टर्ीर्ो भ्रमण गरी त्यहााँर्ा ववरे्दि मन्त्री मेभ्लतु साभसुोग्लसुाँग भेटघाट गरी नपेाल र ती मलुरु्र्ो 
दद्वपक्षीय वहत तथा र्ासोर्ा ववियमा छलर्ल भएर्ो ।   

50. नेपाल र जमैर्ार्ा बीर् तमतत १ अक्टोवर २०१५ र्ा दर्दन रू्टनीततर् सम्वन्त्ि स्थापना गररएर्ो । 
यससंगै नेपालर्ो रू्टनीततर् सम्वन्त्ि स्थापना भएर्ो मलुरु्र्ो संख्या १४२ पगेुर्ो । 

51. माननीय उपप्रिान तथा परराष्ट्रमन्त्रीज्यूर्ो नेततृ्वमा परराष्ट्र सशर्वज्यू सशम्मतलत एर् टोलीले 
२०७३।०२।११ रे्दशख २।१३ मा ईजरायलर्ो औपर्ाररर् भ्रमण गरी इजरायली प्रिानमन्त्री 
तथा परराष्ट्रमन्त्री महामवहम बेन्त्जातमन नेत्यान्त्हसंुग भएर्ो छलर्लबाट र्दईुरे्दिबीर् वर्द्पक्षीय 
सम्बन्त्ि थप प्रगाढ बनाउन मद्दत पगेुर्ो ।उक्त भ्रमणर्ो अवसरमा र्दईुरे्दिबीर् परराष्ट्र 
मन्त्रालयस्तरमा वर्द्पक्षीय परामिच संयन्त्र स्थापना गने सम्झौतामा तमतत २०७३।०२।१२ र्ा दर्दन 
परराष्ट्र सशर्वस्तरमा हस्ताक्षर भएर्ो । 

52. भरू्म्प प्रभाववत प्रत्येर् ४०० गाउाँबाट र्शम्तमा एर्जना य वुालाई इजरायलमा रृ्वि तातलम दर्दन े
सम्बन्त्िमा इजरायलर्ा रृ्विमन्त्री सर्ारात्मर् रहन ु भएर्ोले सोर्ो प्रस्ताव बनाउन र इजरायल 
सरर्ारर्ो सहयोगमा Agro Research and Training र्ो लातग Organic Centre नेपालमा स्थापना गनचर्ो 
लातग प्रस्ताव तयार गनच श्री रृ्वि ववर्ास मन्त्रालयलाई अनरुोि गररएर्ो । साथै नेपाली र्ामर्दारहरु 
तलन इजरायल सरर्ारबाट ३१ मार्च २००९ रे्दशख रोर् लगाईएर्ोमा G2G प्रणालीबाट नेपाली 
र्ामर्दारहरु तलने प्रवक्रया िरुु गनच इजरायल सर्ारात्मर् रहेर्ो व्यहोरा उक्त भ्रमणर्ो क्रममा भएर्ो 
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छलर्लमा इजरायल सरर्ारबाट व्यक्त भएर्ोले सो र्ो ठोस र्ायचक्रम बनाउन श्री श्रम तथा रोजगार 
मन्त्रालयमा परार्ार गररएर्ो ।  

53. माननीय उपप्रिान तथा परराष्ट्रमन्त्री र्मल थापाज्यूर्ो तनमन्त्रणामा संयकु्त अरब इतमरेट्सर्ा ववरे्दिमन्त्री 
H.H. Mr.Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ले मे १०, २०१६ मा गनुचभएर्ो नेपालर्ो 
एर्दर्दवसीय औपर्ाररर् भ्रमणर्ो व्यबस्था तमलाएर्ो। भ्रमणर्ा अवसरमा वर्द्पक्षीय सम्बन्त्िर्ा ववववि 
ववियहरुमा छलर्ल भएर्ो । उक्त छलर्लमा नेपाली पक्षले अनरुोि गरेअनसुार ववरे्दिमन्त्री िखे 
अधर्दलु्लाहले Abudhabi Fund for Development बाट नपेाललाई सहयोग गने प्रततवर्द्ता जनाउनभुएर्ो । 
ववरे्दिमन्त्रीले सोवह दर्दन संयकु्त अरब इतमरेट्सर्ो र्ाठमाण्डौमा आवसीय रू्दतावासर्ो उद्घाटन गनुचभएर्ो ।  

54. नेपाल र मोरक्कोबीर् परराष्ट्र मन्त्रालयस्तरमा वर्द्पक्षीय परामिच संयन्त्र स्थापना गने सम्बन्त्िमा अशन्त्तम 
लेखापढी भई मस्यौर्दा नेपाल सरर्ार मन्त्रीपररिर्दबाट समेत अनमुोर्दन गररएर्ो र हाल र्दईु रे्दिलाई 
उपयकु्त हनुे समय र स्थान तय गरी हस्ताक्षर हनु मार बााँर्ी रहेर्ो । 

55. नेपाल र रु्वेतबीर् र्दबैु रे्दिर्ा रु्टनैततर् तथा सरर्ारी राहर्दानी बाहर्हरुलाई एर् अर्ो रे्दिमा 
प्रवेिाज्ञा छुट दर्दने सम्बन्त्िी सम्झौतालाई अशन्त्तम रुप दर्दईएर्ो । 

56. लामो समयरे्दशख परराष्ट्र मन्त्रालयस्तरबाट र्तारर्ो औपर्ाररर् भ्रमण हनु नसरे्र्ो अवस्थामा परराष्ट्र 
सशर्वज्यूले तमतत २०७२ माघ ९ रे्दशख १२ तर्दनसुार जनवरी २३-२६, २०१६ मा गनुचभएर्ो र्तारर्ो 
औपर्ारीर् भ्रमणर्ो क्रममा त्यहााँर्ा परराष्ट्र मन्त्री तथा समाजर्ल्याण मन्त्रीसंग भेटवाताच गरी दद्वपक्षीय 
वहतर्ा ववववि ववियमा र्लर्दायी छलर्ल भएर्ो। 

57. साउर्दी अरेबीयासंग श्रम सम्झौता (General Labour Agreement) गने ववियमा साउर्दी सरर्ारर्ा 
पर्दातिर्ारीहरुसंग छलर्ल भई स्वीरृ्त मस्यौर्दाबमोशजम श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गनच परराष्ट्र 
मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई सहमतत प्रर्दान गरेर्ो । 

58. ICAOर्ो बाध्यर्ारी प्राबिान बमोशजम सम्पूणच हस्ततलशखत राहर्दानीलाई नोभेम्बर 24,2015 सम्म 
यन्त्रवार्र् राहर्दानीले प्रततस्थापन गररसक्नपुने भएर्ो हुाँर्दा  राहर्दानी ववभागले त्यसर्ा लातग तर्दारुर्तार्ा 
साथ र्ायच सम्पन्न गरेर्ो।यसले गर्दाच तोवर्एर्ो समयतभरै अतिर्ांि हस्ततलशखत राहर्दानीहरु Machine 

Readable Passport द्वारा प्रततस्थापन भएर्ो। 

59. राहर्दानी ववभागले आ .व .  २०७२/०७३ मा सािारण राहर्दानी, ववििे राहर्दानी, रू्टनीततर् राहर्दानी र 
यारा अनमुततपर समेत गरी जम्मा ९,७७,६३५ राहर्दानी जारी गरेर्ो छ । 

60. २०१५ अगष्ट रे्दशख राहर्दानी ववभागले तेश्रो तलङ्गी नेपाली नागररर्हरुलाई पतन राहर्दानी दर्दन ेर्ामर्ो 
थालनी गरेर्ो ।हालसम्म १६ जना तेश्रो तलङ्गीले राहर्दानी प्राप्त गररसरे्र्ा छन।् 

61. सेवािाहीहरुर्ो सवुविालाई मध्यनजर राख्रै्द ववभागले गत नोभेम्बर रे्दशख Live enrollment प्रणालीबाट सेवा 
प्रर्दान गरै्दआएर्ो छ।ववरे्दिशस्थत १० वटा तनयोगहरु: नेपाली राजरू्दतावास लण्डन, वाशिङ्गटन तड .सी. , 
रु्वेत, र्तार, आविुावी, मलेतसया र ररयार्द साथै नेपाली महावाशणज्यरू्दतावास हङ्गर्ङ्ग, न्त्यूयोर्च  र जेद्दाबाट 
समेत Live enrollment प्रणालीबाट राहर्दानी दर्दन े प्ररृ्या िरुु गररएर्ो छ।यस सेवाबाट सेवािाहीलाई 
राहर्दानी प्राप्त गनच सहज भएर्ो छ।साथै, राहर्दानी ववभागले पतन २०७३ आिाढ १९ Pre-Live 

enrollment प्रणाली लागू गरी सेवािाहीहरुलाई सेवा उपलधि गराउाँरै्द आएर्ो । 

62. साववर्मा राहर्दानी ववभागबाट राहर्दानी प्राप्त गनच र्ाहन ेसेवािाहीलाई द्रतु सेवा अन्त्तगचत ७ दर्दनमा सेवा  
उपलधि गराउाँरै्द आएर्ोमा गत र्ाततचर् मवहना रे्दशख सो सेवा पााँर् दर्दनमा र हाल ३ दर्दनमा राहर्दानी 
दर्दने व्यवसथा गररएर्ो छ । 
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63.  राहर्दानी ववभागले तमतत २०७३ साल आिाढ १९ गते रे्दशख लागू हनुे गरी एर् दर्दने र र्दईु दर्दने द्रतु 
सेवार्ो प्रारम्भ गरेर्ो छ।उक्त सेवाबाट तछटो राहर्दानी प्राप्त गनच र्ाहने सेवािाहीहरु लाभाशन्त्वत हनुरु्ा 
साथै यसबाट नेपाल सरर्ारलाई प्राप्त हनुे राजस्वमा समेत वृवर्द् भएर्ो छ। 

64. शजल्लाबट राहर्दानी तलन र्ाहनेहरुर्ो सहजतालाई मध्यनजर राख्रै्द शजल्लामा राहर्दानी र्ाराम भरेर्ा 
आवेर्दर्हरुर्ो र्ाराम प्रत्येर् १०/१० दर्दनमा ववभागमा ल्याउन सबै शजल्ला प्रिासन र्ायाचलयहरुलाई 
अनरुोि गररएर्ो । शजल्लाबाट र्ाराम प्राप्त भएर्ो २४ घण्टामा नै राहर्दानी छपाई गनच सक्नेगरी प्रबन्त्ि 
गररएर्ो हुाँर्दा पााँर् रे्दशख पन्त्र दर्दनसम्ममा आवेर्दर्हरुले राहर्दानी प्राप्त गरेर्ा छन।् साथै, ववरे्दिशस्थत 
नेपाली तनयोगहरुबाट प्राप्त र्ारामहरु २/३ दर्दनमा नै प्रिोिन गरी राहर्दानी तयार गने र सम्बशन्त्ित 
तनयोगमा पठाउन ेव्यवस्था तमलाइएर्ो छ । 

65. हराएर्ो राहर्दानीर्ो सट्टामा अर्ो राहर्दानी बनाउनर्ा लातग आवेर्दर्ले पतरर्ामा सूर्ना प्रर्शित गनुचपने 
र प्रहरी प्रततवेर्दनसमेत पेि गरेपतछ मार आवेर्दन पेि गनच पाउने व्यवस्था तथयो।उक्त व्यवस्थाले गर्दाच 
सेवािाहीले अनावश्यर् झन्त्झट व्यहोनुच पने, खर्च िेरै हनुे आदर्द त्यलाई ववर्ार गरी त्यस्ता हराएर्ा 
राहर्दानीर्ो सट्टा नयााँ बनाउाँर्दा राहर्दानी ववभागले प्रहरी प्रिान र्ायाचलयर्ो Interpol िाखामा जानर्ारी 
गराउने, Interpol िाखाबाट हराएर्ो राहर्दानी register भएर्ो जानर्ारी प्राप्त भएपतछ नयााँ राहर्दानी 
बनाउने प्रवक्रया अगातड बढ्ने गरी व्यवस्था गररएर्ो छ।  

66. साववर्मा नाबालर् एवं बातलग सबैलाई र्दि बिच वहाल अवति रहन ेगरी राहर्दानी दर्दने र सोवापत लाग्न े
राजस्व समेत समान तलन ेगररएर्ो तथयो।नाबालर्र्ो हतुलया तछटो तछटो पररवतचन हनु ेहुाँर्दा वास्तववर् 
राहर्दानी वाहर् हो होइन भनी छुट्टयाउन गाह्रो परेर्ो महिसु गररएर्ो हुाँर्दा राहर्दानी तनयमावलीमा 
संिोिन गरी "र्दि बिच भन्त्र्दा मतुनर्ा नाबालर्लाई पााँर् बिच वहाल अवतिर्ो राहर्दानी दर्दने र सोवापत 
आिा राजस्व तलन"े व्यवस्था गररएर्ो। 

67. राहर्दानी सम्बन्त्िी एर्मार रे्न्त्द्रीय तनर्ाय, राहर्दानी ववभाग र राहर्दानी सेवा प्रवाहसाँग सम्वर्द् 
तनर्ायहरुबीर् थप समन्त्वय र सहर्ायचर्ो ववर्ास गरी सेवा प्रवाहलाई अझ जनमैरी, ववश्वसनीय र 
अनमुानयोग्य बनाउने उद्दशे्यले ववभागले पूवाचन्त्र्लर्ो ववराटनगर, मध्यमान्त्र्लर्ो र्ाठमाण्डौ र वीरगन्त्ज, 
पशिमान्त्र्लर्ो भैरहवा अतन पोखरा र मध्यपशिमन्त्र्ल/सरूु्दरपशिमाञ्चलर्ो रै्लालीमा अन्त्तरवक्रया 
र्ायचक्रमर्ो आयोजना गररयो । अन्त्तरवक्रया र्ायचक्रमबाट राहर्दानी बनाउाँर्दा आइपने समस्याहरु र 
ततनीहरुर्ो तनरार्रणर्ा लातग अपनाउन ुपने प्रवक्रया, राहर्दानीर्ो संवेर्दनिीलता र यसर्ो र्दरुुपयोगबाट 
तनस्र्न े र्दषु्पररणाम आदर्दबारे स्थलगत रुपमै जानर्ारी गराइयो।यसबाट राहर्दानी र्ारामहरुमा रे्दशखन े
गरेर्ा रटुीहरु न्त्यूनीर्रण भई सेवा प्रवाह िीघ्र एवं सहज भएर्ो छ।  

68. ववभागले राहर्दानी सेवा प्रवाहलाई पारर्दिी एवं सेवािाहीमखुी बनाउन सामाशजर् सञ्जालर्ो यथािक्य 
प्रयोग गरररहेर्ो छ । शजल्लाहरु तथा ववरे्दिशस्थत नपेाली तनयोगहरुबाट प्राप्त र्ारामहरुर्ो वववरण, 

आवेर्दर्हरुर्ो राहर्दानी बन/ेनबनेर्ो वववरण ववभागर्ो वेभसाइटमा राखी सम्बशन्त्ित तनर्ाय/व्यशक्तले 
जानर्ारी तलन सक्न ्व्यवस्था गररएर्ो । रे्सबरु्, ट्वीटर, भाइबर, म्यासेन्त्जर, एसएमएस आदर्दर्ो प्रयोग 
गरी ववभागर्ो सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावर्ारी बनाइएर्ो छ। 

69. ववरे्दिशस्थत नेपाली तनयोगमा र्ाम गने स्थानीय र्मचर्ारी व्यवस्थापन सम्बन्त्िी तनरे्दशिर्ा,२०७२ तयार 
गरी सबै तनयोगबाट र्ायाचन्त्वयनमा आइसरे्र्ो । 

70. परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्त्तगचतर्ा ववभाग, र्ायाचलय तथा ववरे्दिशस्थत नेपाली रू्टनीततर् तनयोगहरुर्ो 
आन्त्तररर् र्ायचप्रणाली तनरे्दशिर्ा, २०७२ तयार गरी र्ायाचन्त्वयनमा आएर्ो । 
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71. परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्त्तगचतर्ा ववभाग, र्ायाचलय तथा ववरे्दिशस्थत नेपाली रू्टनीततर् तनयोगहरुर्ो बेरुज ु
र्र्छ्यौट र्ायचववति, २०७२ तयार गरी मन्त्रालय र अन्त्तगचतर्ा सबै ववभाग तथा तनयोगहरुमा 
र्ायाचन्त्वयनमा ल्याइएर्ो । 

72. परराष्ट्र मन्त्रालयर्ो सिुार सम्बन्त्िी र्ायचयोजना, २०७२ तयार गरी नेपाल सरर्ार (मशन्त्रपररिद्) बाट 
पाररत भई क्रमि: लागू भैरहेर्ो । 

73. यस मन्त्रालयमा र्ाल ुहालतमा नरहेर्ा  सवारी  सािनहरुर्ो प्रर्तलत र्ानून अनसुार तललाम प्रवक्रया 
सम्पन्न भएर्ो  । 

74. उच्र्स्तरीय प्रतततनतिमण्डलर्ो नेततृ्व गरै्द सम्माननीय प्रिानमन्त्री श्री सिुील र्ोइरालाज्यूबाट २२ रे्दशख 
२४ अवप्रल २०१५ तर्दनसुार वव. सं. २०७२ बैिाख ९ रे्दशख ११ गते सम्म इन्त्डोनेतसयार्ो जार्ाताच 
तथा वाङडुङमा आयोजना भएर्ो Asian African Conference Commemoration 2015 तथा 
Asian African Summit 2015  मा भाग तलइएर्ो । 

75. मलुरु्र्ो प्रतततनतित्व गरै्द नेपालर्ा रावष्ट्रय वहतहरुर्ो संरक्षण र प्रवर्द्चन गनच तनयोगले खेल्न ु पने 
भतूमर्ालाई मापनयोग्य बनाई तनयोगर्ो र्ायचसम्पार्दनलाई थप प्रभावर्ारी र नततजामखुी बनाउनर्ा लातग 
तमतत २०७२।०९।२६ र्ो नेपाल सरर्ार (माननीय उपप्रिानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीस्तर) र्ो 
तनणचयबाट तनयोग प्रमखुर्ा र्ायचसम्पार्दन सूर्र्हरु स्वीरृ्त भई र्ायाचन्त्वयनमा ल्याइएर्ो । 

76. पररवततचत अवस्थामा ववर्ास रू्टनीततलाई थप प्रभावर्ारी बनाउन र सोही अनसुार आ. ब. २०७३।०७४ 
र्ा लातग ववर्ास रू्टनीतत अन्त्तगचत सञ्चालन गररने र्ायचक्रमहरुर्ो तजुचमा गनच परराष्ट्र सशर्वज्यूर्ो 
उपशस्थततमा तमतत २०७३ वैिाख ८ गते परराष्ट्र मन्त्रालयर्ो सभाहलमा ववतभन्न तनर्ायर्ा र्ररव ४० 
जना सहभागीहरुर्ो उपशस्थततमा अन्त्तरतनर्ाय परामिच (Consultation) र्ो आयोजना गररएर्ो । 

77. नेपालर्ो परराष्ट्र नीततर्ा मदु्दाहरु, परराष्ट्र नीततर्ो प्रभावर्ारी र्ायाचन्त्वयन र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा 
तनयोगहरुर्ो संस्थागत क्षमता अतभबवृर्द्र्ा सम्बन्त्िमा माननीय उपप्रिानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीज्यू तथा 
श्रीमान ् परराष्ट्र सशर्वज्यूबाट मागचर्दिचन सवहत यस मन्त्रालयर्ा अतिरृ्तस्तरसम्मर्ा र्मचर्ारीहरु 
सशम्मतलत एर् अन्त्तवक्रच या र्ायचक्रम तमतत २०७३ असार १८ गते आयोजना गररएर्ो । 

 

 

 

 


