नेपालको सं विधान, २०७२ को दफा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा
३ र सूचनाको हकसम्बन्धी ननयमािली, २०६५ को ननयम ३ अनुसार परराष्टर मन्रालयको दे हायबमोजिम
सूचना स्ित: प्रकाशन (Proactive Disclosure) गररएको छ ।
१) परराष्टर मन्रालयको स्िरूप र प्रकृनतिः
आधुननक नेपालको एकीकरणसँगै रािा पृथ्िीनारायण शाहका पालामा तत्कानलन नतब्बत तथा
चीनसँगको िैदेजशक सम्बन्ध सञ्चालनका लानग स्थावपत िैसी कोठा नेपालको हालको परराष्टर मन्रालयको
प्रारजम्िक रूप हो । त्यसपनछ क्रमशिः मुन्सीखाना तथा विदे श वििागका नाममा आफ्ना काययहरू सञ्चालन
गदै आएकोमा वि. सं . २००८ (सन् १९५१) मा परराष्टर मन्रालयको स्थापना ियो । नेपालको सं विधान,
2072 को राज्यका ननदे शक नसद्धान्त तथा नीनतहरूमा नेपालको परराष्टर नीनत सञ्चालन सम्बन्धमा स्पष्टट
मागयदशयन िएको छ । हाल यस मन्रालयअन्तगयत १० महाशाखा, २ वििाग, एक सम्पकय कायायलय, ३०
रािदूतािास, ३ स्थायी ननयोग र ६ कन्सुलेट िनरल रहे का छन् । वयनै ननकायहरूमाफयत र आफैँ यस
मन्रालयले आफ्नो िूनमका र काययहरू सम्पादन गदै आएको छ ।
क) महाशाखाहरूिः
१. दजिण एनसया महाशाखा
२. उत्तरपूि य एनसया महाशाखा
३. दजिणपूि य एनसया तथा प्रशान्त महाशाखा
४. मध्य एनसया, पजचम एनसया तथा अविका महाशाखा
५. युरोप तथा अमेररका महाशाखा
६. िेरीय सङ्गठन महाशाखा
ु राष्टरसङ्घ, अन्तरायजष्टरय सङ्घ सङ्गठन तथा अन्तरायजष्टरय कानून महाशाखा
७. सं यक्त
८. नीनत, योिना, विकास कूटनीनत तथा विदे शमा रहे का नेपालीसम्बन्धी महाशाखा
९. प्रोटोकल महाशाखा
१०. सामान्य प्रशासन महाशाखा
ख) वििागहरूिः
१. राहदानी वििाग
२. कन्सुलर सेिा वििाग
ग) सम्पकय कायायलय:
१. िीरगञ्ि
घ) विदे शजस्थत कूटनीनतक ननयोगहरू:
१. नेपाली रािदूतािासिः ३०
२. स्थायी ननयोगिः ३
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३. नेपाली कन्सुलेट िनरलिः ६
२) परराष्टर मन्रालयको काम, कतयव्य र अनधकार:
नेपाल सरकार (कायय वििािन) (पवहलो सं शोधन) ननयमािली, २०७४ मा परराष्टर मन्रालयको काययिेर
दे हायबमोजिम उल्लेख िएको छ:
१.

नेपालको परराष्टर नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायायन्ियन र मूल्याङ्कन;

२.

ु राष्टरसङ्घलगायतका अन्तरायजष्टरय, िेरीय सङ्गठनहरूसँगको सम्बन्ध;
विदे शी राष्टरहरू तथा सं यक्त

३.

नेपालजस्थत विदे शी ननयोगहरूसँग सम्बन्ध, समन्िय एिम् विदे शमा नेपालको कूटनीनतक
प्रनतनननधत्ि;

४.

नेपालको अन्तरायजष्टरय सीमा- सम्बन्ध;

५.

विदे शमा नेपालको प्रनतनननधत्ि;

६.

अन्तरायजष्टरय िगतमा नेपालको प्रनतष्टठा अनििृवद्ध;

७.

नेपाल तथा अन्य दे शका नागररकको आ-आफ्नो सरकारबाट व्यजक्तमानथको दाबा;

८.

कन्सुलर प्राजटटस र कन्सुलर सेिा;

९.

विदे शमा रहे का नेपाली नागररकहरूको अनिलेख तथा नतनीहरूको हक, वहत, उद्धार र सं रिण;

१०. अनतनथ सत्कार, जशष्टटाचार र ओहदाको प्रमाणपर;
११. अनधकारपर (क्रेडेजन्सयल);
१२. आनथयक तथा विकास कूटनीनत;
१३. विदे शी राज्य र कूटनीनतक प्रनतनननधको सुविधा तथा उन्मुजक्त;
१४. गैरआिासीय नेपाली;
१५. परराष्टर मानमला सम्बन्धमा प्रदे शहरूसँग सम्पकय र समन्िय;
१६. कूटनीनतक आचारसं वहता;
१७. अन्तरायजष्टरय तहमा िनस्तरीय एिम् गैरसरकारी सं स्थास्तरीय सम्बन्धको विकास;
१८. राहदानी, विदे शमा ददइने निसा;
१९. कूटनीनतक तहमा हुने िाताय, सम्झौता र सजन्ध;
२०. विषयगत मन्रालयबाट हुने िाताय, सम्झौता, सजन्ध, समझदारीमा सहमनत र समन्िय;
२१. मन्रालयसम्बन्धी साियिननक सं स्थान, प्रानधकरण, सनमनत, प्रनतष्टठान, कम्पनी आददको सञ्चालन र
ननयमन;
२२. नेपाल परराष्टर सेिाको सञ्चालन ।
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३) परराष्ट्र मन्रालयमा रहने कमयचारी सं ख्या र काययवििरण:
सङ्गठन सं रचनािः

काययवििरण:
क) परराष्टर मन्रीको सजचिालयको काययवििरण:
१. प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषदको कायायलयबाट प्राप्त हुन आएका मजन्रपररषद्का प्रस्ताि तथा
ननणययहरू व्यिजस्थत गरी माननीय मन्रीज्यूसमि पेश गने ।
२. सजचिबाट माननीय मन्रीज्यूसमि पेश हने फाइलहरू व्यिजस्थत गरी माननीय मन्रीज्यूसमि पेश
गने ।
३. माननीय मन्रीज्यूको दै ननक काययक्रम तयारी गनुक
य ो साथै कायायलयमा हुने बैठकहरूको अनिम
तयारी गने ।
४. माननीय मन्रीज्यू उपजस्थत हुनपु ने सिा, सम्मेलन, बैठक, गोष्टठी, काययशालाको वटपोट बनाई
नमनत, समयसवहतको वििरण िानकारी गराउने र ननधायररत नमनत र समयमा पुनिःस्मरण गराउने
व्यिस्था गने ।
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५. माननीय मन्रीज्यूलाई िेटघाट गनय आउनुहन
ु े रािदूत, ननयोगप्रमुख, विदे शी रािदूत तथा विनिन्न
ननकायहरूका प्रनतनननध तथा पदानधकारीहरूलाई िेटघाटको काययक्रम नमलाउने ।
६. माननीय मन्रीज्यूको काययकिमा िएको बैठकको माइन्यूट तयार गने र िएको ननणयय
कायायन्ियनका लानग िानकारी गराउने ।
७. ननददयष्टट अन्य कायय गने ।
ख) परराष्टर सजचिको कायायलयको काययवििरण:
१. काययवििािन ननयमािलीअनुसार मन्रालयसम्बन्धी काययहरू सम्पादन गनय आियक नीनत, ननयम,
योिनाहरू तिुम
य ा गरी रायसाथ नेपाल सरकारमा सुझाि पेश गने ।
२. नेपाल सरकारबाट स्िीकृत परराष्टर नीनत, ननयम, योिना तथा काययक्रमहरू कायायन्ियन गने,
गराउने र अनुगमन गने ।
३. काठमाडौंजस्थत विदे शी रािदूत तथा अन्य अन्तरायजष्टरय सङ्घसं स्थाका आिासीय प्रनतनननधहरूसँगको
ननरन्तर सम्पकयबाट दिपिीय एिम् बहुपिीय सम्बन्ध विस्तार गने, गराउने ।
४. विदे शी कूटनीनतक ननयोग तथा नेपालजस्थत अन्तरायजष्टरय सङ्घसं स्थालाई पने कदठनाइहरूको ननिारण
गने, गराउने ।
५. नेपाल सरकारको ननणययको लानग वििागीय मन्रीबाट स्िीकृत विनिन्न विषयसम्बन्धी प्रस्ताि
ननणययाथय मजन्रपररषद्मा पेश गने ।
६. नेपाल सरकारका विनिन्न मन्रालयहरू, सङ्घसं स्थाहरू र परराष्टर मन्रालयबीच समन्िय गने ।
७. सुशासन ऐन, कानुन र ननयमािलीअनुसार तोवकएका काययहरू सम्पादन गने ।
८. माननीय परराष्टरमन्रीबाट अनधकार प्रत्यायोिन िएबमोजिम गनुप
य ने काययहरू सम्पन्न गने ।
९. मन्रालयको दै ननक प्रशासन सञ्चालन गने, गराउने ।
१०. मातहतका पदानधकारीहरूलाई आियक ननदे शन एिम् सुपररिेिण गने ।
११. नेपाल सरकारले लगाएका अन्य काययहरू गने ।
ग) महाशाखाहरूको काययवििरण:
१. सामान्य प्रशासन महाशाखा
1.

नेपाल सरकार (काययवििािन) ननयमािली, 2074 मा उल्लेख िएबमोजिम नेपाल परराष्टर सेिाको
सञ्चालन गने ।

2.

विदे शजस्थत नेपाली ननयोगहरूमा खवटई िाने रािदूतलगायतका पदानधकारीहरूको ननयुजक्त, काि,
नबदा, काययवििरण, काययसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका कायय गने ।

3.

मन्रालय र अन्तगयतका ननकायहरूमा ररक्त पदमा पदपूनतय, सरुिा (आन्तररक तथा विदे शजस्थत नेपाली
कूटनीनतक ननयोगहरूमा समेत), बढु िा, काि, नबदा, ननिृजत्तिरण, वििागीय कारबाही, अिकाश तथा
सेिाका अन्य शतयसम्बन्धी काययहरू गने ।

4.
5.

कमयचारीको गुनासो व्यिस्थापनसम्बन्धी कायय गने ।

मन्रालय र अन्तगयतका ननकायहरूबीच समन्िय, काययसम्पादनको मूल्याङ्कन र सुपरीिेिण गने ।
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6.

मन्रालय र अन्तगयतका ननकायहरूको काययसम्पादनमा च ुस्तता, व्यिजस्थत िनसम्पकय तथा सेिा प्रिाहमा
प्रिािकाररताको माध्यमबाट सुशासन कायम गने ।

7.

कमयचारीको काययिमता अनििृवद्धको लानग सेिाकालीन र िैदेजशक तालीमको पवहचान गरी आियक
तालीम उपलब्ध गराउने व्यिस्था गने।

8.

परराष्टर सेिा सञ्चालनसम्बन्धी योिना, नीनत, ऐन, ननयम र काययक्रमहरूको तिुम
य ा तथा कायायन्ियन
गने।

9.

कमयचारीको व्यजक्तगत अनिलेख अद्यािनधक गने।

10. मन्रालय र अन्तगयतका ननकायहरूको मौिुदा सङ्गठन सं रचना, दरबन्दी, काययबोझबीच सन्तुलन कायम

गनय समयसमयमा सङ्गठन तथा व्यिस्थापन सिेिण (Organization and Management Survey)
गने ।

11. मन्रालयको समि कामको प्रनतिेदन तयार गने र आियकताअनुसार विदे शजस्थत नेपाली ननयोगहरूलाई

उपलब्ध गराउने ।

12. राजष्टरय दृजष्टटकोणले महत्त्िपूणय रािनीनतक, आनथयक, सामाजिक एिम् अन्य गनतविनधहरूबारे सूचना

सङ्कलन र सम्पादन गरी विदे शजस्थत नेपाली ननयोगहरूलाई पृष्टठपोषण गने ।

13. कूटनीनतक थैली, नडप्लोम्यावटक कागो आदद प्राजप्त र चलानीसम्बन्धी सम्पूणय कायय गने ।

14. विदे शजस्थत नेपाली ननयोगहरूको सम्पजत्त खररदसम्बन्धी दीघयकालीन योिना बनाउने ।
15. िावषयक रूपमा नेपाली ननयोगहरूको सम्पजत्त खररद गने

।

16. मन्रालय र अन्तगयतका ननकायहरूको चल-अचल सम्पजत्त खररद, सं रिण, सं िद्धयन र अनिलेख

व्यिस्थापनको कायय गने/गराउने ।

17. जिन्सी व्यिस्थापन र ननरीिणसम्बन्धी कायय गने ।

18. मन्रालयको िेबसाइट तथा इन्टरनेट सुचारू तिरले सञ्चालनको व्यिस्था नमलाउने ।

19. मन्रालय तथा विदे शजस्थत नेपाली ननयोगका लानग िावषयक बिेट तिुम
य ा गने र रकम ननकासाको व्यिस्था

तथा अन्य आनथयक वििरण तयार गरी केन्रीय लेखा राख्ने कायय गने ।

20. मन्रालय तथा विदे शजस्थत नेपाली ननयोगको आन्तररक तथा अजन्तम लेखापरीिण गने र बेरुिु लगत

तयार पाने ।

21. कमयचारीको पेकी, बेरुिुका साथै मन्रालय तथा विदे शजस्थत नेपाली ननयोगको बेरुिुसमेत फर्छ्यौट िा

असुल उपर गने गराउने ।

22. आनथयक प्रशासनसम्बन्धी ऐन, ननयम तथा लेखा राख्ने सम्बन्धमा विदे शजस्थत नेपाली ननयोगहरूलाई

आियक ननदे शन एिम् सल्लाह ददने ।

23. कमयचारी प्रशासन, ननयोग प्रशासन र आनथयक प्रशासनसम्बन्धी अन्य कायय गने ।
24. सेिाका लानग आियक िनशजक्तको अनुमान, िृजत्तविकासका काययहरू गने ।

25. सेिाका लानग िनशजक्तलाई आियक अध्ययन, तालीम, िैदेजशक िाषा तालीम गराउने ।
26. सेिाका लानग आियक तालीमका लानग अन्तरायजष्टरय सहयोग िुटाउने ।

27. अजख्तयार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको फोकल प्िाइन्टको रूपमा कायय गने । राजष्टरय सतकयता

केन्रसँग सम्बजन्धत विषयमा फोकल प्िाइन्टको रूपमा कायय गने ।

28. हे लो सरकार तथा सूचना अनधकारीसम्बन्धी कायय ।

29. अड्डा अदालतमा परराष्टर मन्रालयविरुद्ध परे का मुद्दाहरूको नेपाल सरकारका तफयबाट प्रनतरिा ।
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30. साियिननक

खररद ऐन एिम् ननयमािलीबमोजिम मन्रालय एिम् ननयोगलाई ननयनमत रूपमा

मालसामान, िस्तु आपूनतय तथा वितरण।

31. मन्रालयको टे नलफोन, फ्याटस, इमेल, िेबसाइटको व्यिस्थापन र सञ्चालन गने ।
32. अन्य महाशाखाहरूलाई नतोवकएको कायय गने ।

२. दजिण एनसया महाशाखा
1.

ु हरूसँगको दिपिीय रािनीनतक तथा कूटनीनतक सम्बन्ध
महाशाखाको काययिेरअन्तगयत रहे का मुलक

2.

ु हरूसँगको आनथयक, प्राविनधक, साँस्कृनतक र सामाजिक
महाशाखाको काययिेरअन्तगतयका मुलक

3.
4.

विस्तार एिम् सुदृढीकरणसम्बन्धी काययहरू गने ।
सहयोगसम्बन्धी काययहरू गने ।

महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका दे श र नेपालबीचको दिपिीय सम्बन्धका बारे मा वििरण अद्यािनधक
गने।

महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका दे शहरूको दे शगत पररचय (Country Brief), दिपिीय सम्बन्ध

(Bilateral Relations) र तुलनात्मक तथ्याङ्कतानलका (Comparative Fact Sheet) तथा ती
दे शहरूमा घटे का महत्त्िपूणय घटनाहरूको ननयनमत अनुगमन गरी विलेषणसवहत प्रनतिेदन तयार पाने

5.

6.
7.
8.
9.

कायय गने ।

महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका विषयमा आियकतानुसार िाषण, िक्तव्य, प्रेस विज्ञजप्त, िातायका

ँ ाहरू (Talking Points), िातायको अनिलेख (Records of Talks) लगायतका दस्ताबेि तयार
बुद
गने ।

ु हरूसँगको दिपिीय व्यापार, सं यक्त
ु लगानी र पारिहनसम्बन्धी आियक
महाशाखाअन्तगयतका मुलक
कायय सम्पादन गने ।

महाशाखाअन्तगयतका दे शसँगको सम्बन्धका विविध आयामहरूलाई व्यिजस्थत गनय गठन गररएका
दिपिीय परामशय सं यन्र (Bilateral Consultative Mechanisms) सम्बन्धी काययहरू गने ।

बदनलँदो विि पररिेशमा नेपालले अजख्तयार गनुप
य ने िारत नीनतको ननमायण, सञ्चालन तथा
कायायन्ियनका लानग अिणी िूनमका ननिायह गने ।

नेपाल-िारत सम्बन्ध विस्तार एिम् सुदृढीकरणका लानग सम्बजन्धत सङ्घसं स्था, स्िदे शी तथा विदे शी
बुवद्धिीिी तथा जचन्तन-समूह (Think Tank) हरूसँगको अन्तरवक्रया गराउने ।

ु हरूसँग िैदेजशक रोिगार,
10. नेपालको आनथयक विकासका लानग महाशाखाको काययिर
े अन्तगयतका मुलक
व्यापार, िैदेजशक लगानी, पययटनिस्ता उच्च प्रनतफलयुक्त िेरहरू पवहल्याउने र त्यसका लानग
आियक पने दिपिीय, िेरीय तथा बहुपिीय सजन्ध, सम्झौता र समझदारीसम्बन्धी काययहरू गने ।

11. आफ्नो काययिेरअन्तगयतका दे शमा रहे का नेपाली ननयोगहरूसँग आियक समन्िय गरी अन्तरायजष्टरय
िगतमा नेपालको छविलाई अनििृवद्ध गने तथा नेपालको वहत प्रिद्धयनको िातािरण नसियना गने ।

ु हरू तथा ननकायसँग हुने काययको
12. नेपाल सरकारका मन्रालयहरूबाट महाशाखा सम्बजन्धत मुलक
समन्िय गने ।

13. नेपाल-िारत सीमानासम्बन्धी काययहरू गने ।
14.

उच्चस्तरीय तथा सरकारीस्तरमा हुने भ्रमणका आदानप्रदानसम्बन्धी काययहरू सञ्चालन र सम्पादन

गने।
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ु हरूसँगको नेपालको परराष्टर नीनत र कूटनीनतक सम्बन्ध
15. महाशाखाको काययिेरअन्तगयत रहे का मुलक

एिम् कूटनीनतक उन्मुजक्तका विषयमा नेपाल सरकारका सम्बजन्धत ननकायहरूलाई आियक परामशय
ददने ।

16. लाइसेन्स तथा अनुमनतपर (Permit) सम्बन्धी काययहरू गने ।
17.

महाशाखाअन्तगयतका नेपाली ननयोगहरूलाई आियकता अनुरूप ननदे शन, सुझाि, सहयोग र सूचना

उपलब्ध गराउने कायय ।

ु का रािदूतािास/
18. महाशाखाको काययिर
े अन्तगयत पने नेपालमा रािदूतािास/ननयोग नरहे का मुलक
कूटनीनतक ननयोग नेपालमा स्थापना गनय प्रयत्न गने ।

19. महाशाखाका काययिेरअन्तगयत

पने

ु हरूमा नेपाली
नेपाली रािदूतािास/ननयोग निएका मुलक

रािदूतािास/ ननयोग स्थापना गनय पहल गने ।

ु हरूसँग िनस्तरको सम्बन्ध विकाससम्बन्धी कायय गने ।
20. महाशाखाअन्तगयतका मुलक

21. नेपाल, िारत हुँदै तेस्रो दे शसम्म पहुँचका लानग पारिहन स्थापनासम्बन्धी कायय गने ।
22. नेपाल-िारत ऊिायसम्बन्धी कायय गने ।
३. उत्तरपूि य एनसया महाशाखा
1.

नेपालको ननकट नछमेकी नमरराष्टर चीन तथा महत्त्िपूणय दिपिीय सहयोग गने नमरराष्टर िापानसँग
सददयौँदे जख रवहआएको असल नछमेकीपनका साथै सहयोगात्मक र सौहादयपूणय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ
बनाउन प्रयत्न गने।

2.

ु हरू (चीन, िापान, प्रिाताजन्रक िनगणतन्र कोररया,
महाशाखाको काययिेरअन्तगयत रहे का मुलक
गणतन्र कोररया र मङ्गोनलया) सँगको दिपिीय रािनीनतक तथा कूटनीनतक सम्बन्धसम्बन्धी कायय गने।

3.

महाशाखाको

काययिेरअन्तगयत

रहे का

कायायन्ियनसम्बन्धी काययहरू गने।
4.

राष्टरहरूसँग

नेपालको

परराष्टर

नीनतको

तिुम
य ा

तथा

ु हरूसँगको नेपालको परराष्टर र कूटनीनतक सम्बन्ध एिम्
महाशाखाको काययिर
े अन्तगयत रहे का मुलक
कूटनीनतक उन्मुजक्तका विषयमा नेपाल सरकारका सम्बजन्धत ननकायहरूलाई आियक परामशय ददने ।

5.

महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका दे शहरूको दे शगत पररचय (Country Brief), दिपिीय सम्बन्ध

(Bilateral Relations) र तुलनात्मक तथ्याङ्कतानलका (Comparative Fact Sheet) तथा ती
दे शहरूमा घटे का महत्त्िपूणय घटनाहरूको ननयनमत अनुगमन गरी विलेषणसवहत प्रनतिेदन तयार पाने ।
6.

ँ ाहरू (Talking
महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका विषयमा िाषण, िक्तव्य, प्रेस विज्ञजप्त, िातायका बुद
Points) र िातायको अनिलेख (Records of Talks) लगायतका दस्ताबेि तयार गने ।

7.

आफ्नो काययिेरअन्तगयतका दे शमा रहे का नेपाली ननयोगहरूसँग आियक समन्िय गरी अन्तरायजष्टरय
िगतमा नेपालको छविलाई अनििृवद्ध गने तथा नेपालको वहत प्रिद्धयनको िातािरण नसियना गने ।

8.

ु हरूसँगको आनथयक, प्राविनधक, सांस्कृनतक र सामाजिक
महाशाखाको काययिर
े अन्तगयतका मुलक
सहयोगसम्बन्धी कायय गने ।

9.

नेपालले अजख्तयार गदै आएको एक चीन नीनतलाई सरकारका प्रत्येक तहमा यथोजचत रूपमा कायायन्ियन
गराउनका लानग सञ्चार तथा समन्ियसम्बन्धी कायय गने ।

10. बदनलँदो विि पररिेशमा नेपालले अजख्तयार गनुप
य ने चीन नीनतको ननमायण तथा कायायन्ियनका लानग

अिणी िूनमका ननिायह गने ।
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11. नेपाल-चीन सम्बन्ध विस्तार एिम् सुदृढीकरणका लानग सम्बजन्धत सङ्घसं स्था, स्िदे शी तथा विदे शी

बुवद्धिीिी तथा बौवद्धकिगय (Think Tank) हरूसँगको अन्तरवक्रया गराउने ।

12. नेपाल र महाशाखाको काययिेरअन्तगतयका दे शहरूबीच उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानलाई ननयनमत

र व्यिजस्थत गरी राजष्टरय वहतमा प्रयोग गने ।

13. नेपाल सरकारका मन्रालयहरूबाट महाशाखा

काययहरूको समन्िय गने।

ु हरू तथा ननकायसँग सम्बजन्धत
सम्बजन्धत मुलक

14. नेपाल र चीनको स्िशानसत िेर नतब्बतबीचको ऐनतहानसक सम्बन्धलाई थप मिबुत बनाउन प्रयत्न

गने।

15. नेपाल र चीनबीचको सीमा व्यिस्थापन (Border Management) र सीमा सुरिा (Border

Security Management) लाई थप व्यिजस्थत गने ।

16. सीमाका बानसन्दाको आनथयक र सामाजिक स्तर सुधार गनय आियक पहल गने ।

17. चीन, हङकङ तथा मकाओमा रहे का नेपालीहरूको हकवहत सं रिणका सम्बन्धमा सम्बजन्धत ननयोगसँग

आियक समन्िय गने ।

18. चीनका विशेष प्रशासकीय िेरहरू हङकङ र मकाओ तथा नेपाली श्रमशजक्तका लानग आकषयक

रोिगारीको बिारको रूपमा रहे को गणतन्र कोररयामा थप रोिगारीका अिसरहरू पवहल्याउन प्रयत्न
गने।

19. चीनको आनथयक विकासका साथै अन्तरायजष्टरय सम्बन्धमा यसले खेल्ने िूनमकालाई अध्ययन अनुसन्धान

गरी अद्यािनधक प्रनतिेदन तयार गने ।

20. महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका दे शहरूसँग स्थावपत/स्थापना हुने दिपिीय सं यन्रसम्बन्धी काययहरू

गने।

ु हरूसँग िैदेजशक रोिगार,
21. नेपालको आनथयक विकासका लानग महाशाखाको काययिर
े अन्तगयतका मुलक
व्यापार, िैदेजशक लगानी, पययटनिस्ता उच्च प्रनतफलका िेर पवहल्याउने र त्यसका लानग आियक पने
दिपिीय तथा बहुपिीय सजन्ध, सम्झौता र समझदारीसम्बन्धी काययहरू गने ।

ु हरूबाट नेपाललाई उपलब्ध हुने विनिन्न छारिृजत्त, तालीम िस्ता अिसरहरू
22. महाशाखाअन्तगयतका मुलक
प्राप्त गरी नेपाल सरकारका सम्बजन्धत ननकायहरूमा पठाउने र त्यस्ता अिसरहरूको समुजचत
उपयोगको व्यिस्था नमलाउने कायय गने ।

23. महाशाखाअन्तगयतका ननयोगहरूले आफ्नो काययिेरमा बसोबास गने, कामकाि गने नेपालीहरूको

हकवहत र कल्याण अनििृवद्ध गने काययहरू गने ।

24. नेपाल र महाशाखाको काययिर
े अन्तगयतका दे शहरूबीच िनस्तरको सम्बन्ध अनििृवद्ध गने काययहरू गने

।

ु हरूका रािदूतािास/
25. नेपालमा रािदूतािास/ननयोग नरहे का महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका मुलक
कूटनीनतक ननयोग नेपालमा स्थापना गनय पहल गने ।

ु हरूमा नेपाली
26. नेपाली रािदूतािास/कूटनीनतक ननयोग निएका महाशाखाका काययिर
े अन्तगयतका मुलक
रािदूतािास/कूटनीनतक ननयोग स्थापना गराउन पहल गने ।

27. महाशाखाअन्तगयत रहे का नेपाली ननयोगहरूलाई आियकताअनुरूप ननदे शन, सुझाि, सहयोग र सूचना

उपलब्ध गराउने कायय गने ।
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ु हरूबाट नेपाल भ्रमणमा आउनुहन
28. महाशाखाअन्तगयतका मुलक
ु े विजशष्टट पाहुना तथा सम्बजन्धत दे शका
रािदूतहरूको नेपालका विजशष्टट व्यजक्तत्ि (सम्माननीय राष्टरपनत, सम्माननीय प्रधानमन्री तथा माननीय
मन्रीहरू) सँगको औपचाररक िेटमा सहिागी हुने ।
४. दजिणपूि य एनसया तथा प्रशान्त महाशाखा
1.

ु हरू (कम्बोनडया, नसङ्गापुर, नियतनाम,
महाशाखाको काययिेरअन्तगयत रहे का दजिणपूि य एनसयाका मुलक
ु हरू (अष्टरे नलया, न्युजिल्याण्ड र
मलेनसया, म्यान्मार, लाओस र थाइल्याण्ड) र प्रशान्त िेरका मुलक
अन्य साना दे शहरू) सँगको दिपिीय रािनीनतक तथा कूटनीनतक सम्बन्ध

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

सुदृढीकरणसम्बन्धी कायय गने।

विस्तार

एिम्

नेपालको विकास प्रवक्रयाका साझेदार राष्टरहरू (अष्टरे नलया, न्युजिल्याण्ड आदद) सँग दिपिीय सं यन्रहरू
ननमायण गरी राजष्टरय वहतको प्रिद्धयनलाई सुननजचत गने ।
महाशाखाको

काययिर
े अन्तगयतका

कायायन्ियनसम्बन्धी कायय गने ।

राष्टरहरूसँग

नेपालको

परराष्टर

नीनत

तिुम
य ा

एिम्

ु हरूसँगको नेपालको परराष्टर र कूटनीनतक सम्बन्ध एिम्
महाशाखाको काययिर
े अन्तगयत रहे का मुलक
कूटनीनतक उन्मुजक्तका विषयमा नेपाल सरकारका सम्बद्ध ननकायहरूलाई आियक परामशय ददने ।

ु हरूको परराष्टर नीनत र कूटनीनतक उन्मुजक्तका विषयमा
महाशाखाको काययिेरअन्तगयत रहे का मुलक
नेपाल सरकारका सम्बजन्धत ननकायहरूलाई आियक परामशय ददने ।

महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका दे शहरूको दे शगत पररचय (Country Brief), दिपिीय सम्बन्ध
(Bilateral Relations), तुलनात्मक तथ्याङ्कतानलका (Comparative Fact Sheet) तथा ती
दे शहरूमा घटे का महत्त्िपूणय घटनाहरूको ननयनमत अनुगमन गरी विलेषणसवहत प्रनतिेदन तयार पाने ।

ँ ा (Talking
महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका विषयमा िाषण, िक्तव्य, प्रेस विज्ञजप्त, िातायका बुद
Points), िातायको अनिलेख (Records of Talks) लगायतका दस्ताबेि तयार गने ।

आफ्नो काययिेरअन्तगयतका दे शमा रहे का नेपाली ननयोगहरूसँग आियक समन्िय गरी नेपालको
छविलाई अन्तरायजष्टरय िगतमा अनििृवद्ध गने तथा नेपालको वहत प्रिद्धयनको िातािरण नसियना गने ।

ु हरूसँगको आनथयक, प्राविनधक, साँस्कृनतक र सामाजिक
महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका मुलक
सहयोगसम्बन्धी कायय गने।

10. नेपाल र महाशाखाको काययिर
े अन्तगतयका दे शहरूबीच उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानलाई ननयनमत
र व्यिजस्थत गरी राजष्टरय वहतमा प्रयोग गने ।

ु हरू तथा ननकायसँग िएको कामको
11. नेपाल सरकारका मन्रालयहरूबाट महाशाखा सम्बजन्धत मुलक
समन्िय गने ।

12. महाशाखाको काययिेरका दे शहरूसँग स्थावपत/स्थापना हुने दिपिीय सं यन्रसम्बन्धी काययहरू गने।

ु हरूसँग िैदेजशक रोिगार,
13. नेपालको आनथयक विकासका लानग महाशाखाको काययिर
े अन्तगयतका मुलक

व्यापार, िैदेजशक लगानी, पययटनिस्ता उच्च प्रनतफलका िेर पवहल्याउने र त्यसका लानग आियक
पने दिपिीय तथा बहुपिीय सजन्ध, सम्झौता र समझदारी गने एिम् अल्पकालीन, दीघयकालीन रणनीनत
तयार गनेसम्बन्धी काययहरू गने ।

ु हरूबाट नेपाललाई उपलब्ध हुने छारिृजत्त, तालीमिस्ता अिसरहरू प्राप्त
14. महाशाखाअन्तगयतका मुलक

गरी नेपाल सरकारका सम्बजन्धत ननकायहरूमा पठाउने र त्यस्ता अिसरहरूको समुजचत उपयोगको
व्यिस्था नमलाउने कायय ।
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ु हरूमा बसोबास एिम् कामकाि गने नेपालीहरूको हकवहत र
15. महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका मुलक
कल्याण अनििृवद्धसम्बन्धी काययहरू गने ।

ु हरूको नेपालमा रहे का रािदूतािासहरूसँग ननकट सम्पकयमा रही
16. महाशाखाको काययिर
े निर पने मुलक
आपसी वहतका विषयमा सहिीकरण र समन्िय गने ।

ु हरूका
17. नेपालमा रािदूतािास, कूटनीनतक ननयोग नरहे का महाशाखाको काययिर
े अन्तगयतका मुलक
रािदूतािास, कूटनीनतक ननयोग नेपालमा स्थापना गनय प्रयत्न गने ।

18. नेपाली

रािदूतािास/ननयोग

निएका

महाशाखाका

रािदूतािास/ननयोग स्थापना गनय पहल गने ।

काययिेरअन्तगयतका

ु हरूमा
मुलक

नेपाली

19. महाशाखाअन्तगयत रहे का नेपाली कूटनीनतक ननयोगहरूलाई आियकताअनुरूप ननदे शन, सुझाि,
सहयोग र सूचना उपलब्ध गराउने ।

५. मध्य एनसया, पजचम एनसया तथा अविका महाशाखा
1.

महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका राष्टरहरूसँग नेपालको परराष्टर नीनत तिुम
य ा, सफल सञ्चालन तथा

2.

महाशाखाको काययिर
े अन्तगयतका दे शहरूको परराष्टर नीनतका बारे मा अिधारणापर तयार गने र

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

कायायन्ियनसम्बन्धी काययहरू गने ।
अद्यािनधक गने ।

महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका दे शहरूको दे शगत पररचय (Country Brief), दिपिीय सम्बन्ध

(Bilateral Relations) र तुलनात्मक तथ्याङ्कतानलका (Comparative Fact Sheet) तथा ती
दे शहरूमा घटे का महत्त्िपूणय घटनाहरूको ननयनमत अनुगमन गरी विलेषणसवहत प्रनतिेदन तयार पाने ।

ँ ाहरू (Talking
महाशाखाको काययिर
े अन्तगयतका विषयमा िाषण, िक्तव्य, प्रेस विज्ञजप्त, िातायका बुद
Points), िातायको अनिलेख (Records of Talks) लगायतका दस्ताबेि तयार गने ।

ु हरूसँगको नेपालको परराष्टर नीनत र कूटनीनतक सम्बन्ध
महाशाखाको काययिेरअन्तगयत रहे का मुलक

एिम् उन्मुजक्तका विषयमा नेपाल सरकारका सम्बद्ध ननकायहरूलाई आियक परामशय उपलब्ध
गराउने।

महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका दे श र नेपालबीचको दिपिीय सम्बन्धका बारे मा वििरण अद्यािनधक
गने।

महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका दे शहरूमा घटे का महत्त्िपूणय घटना र विकनसत घटनाक्रमहरूको
ननयनमत अनुगमन गनुक
य ो साथै विलेषणात्मक अध्ययन गरी प्रनतिेदन तयार गने।

ु हरूसँग
महाशाखाको काययिेरअन्तगयत रही नेपालसँग कूटनीनतक सम्बन्ध स्थापना निएका मुलक
कूटनीनतक सम्बन्ध स्थापनाको पहल गने।

उच्चस्तरीय तथा सरकारीस्तरमा हुने भ्रमण आदानप्रदानसम्बन्धी कायय गने।

10. िैदेजशक रोिगारीको अनििृवद्ध गने र तत्सम्बन्धमा पने समस्या ननराकरणका लानग विदे शजस्थत नेपाली
ननयोगहरू, नेपालजस्थत विदे शी कूटनीनतक ननयोगहरू र अन्य सरोकारिाला ननकायहरूसँग ननरन्तर
समन्िय गने ।

11. आफ्नो काययिेरअन्तगयतका दे शमा रहे का नेपाली ननयोगहरूसँग आियक समन्िय गरी अन्तरायजष्टरय
िगतमा नेपालको छविलाई अनििृवद्ध गने तथा नेपालको वहत प्रिद्धयनको िातािरण नसियना गने।

ु हरूसँग िैदेजशक रोिगार,
12. नेपालको आनथयक विकासका लानग महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका मुलक

व्यापार, िैदेजशक लगानी, पययटनिस्ता आनथयक कूटनीनतका उच्च प्रनतफल िएका िेरहरू पवहल्याउने
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र त्यसका लानग आियक पने दिपिीय तथा बहुपिीय सजन्ध, सम्झौता र समझदारीसम्बन्धी काययहरू
गने।

ु हरूका रािदूतािास,
13. नेपालमा रािदूतािास/ननयोग नरहे का महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका मुलक
कूटनीनतक ननयोग नेपालमा स्थापना गनय प्रयत्न गने ।

14. नेपाली

रािदूतािास/ननयोग

निएका

महाशाखाका

रािदूतािास/ननयोग स्थापना गनय पहल गने ।

काययिेरअन्तगयतका

ु हरूमा
मुलक

नेपाली

15. महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका दे शहरूमा नेपाली विद्याथीहरूलाई अध्ययनको अिसर उपलब्ध
गराउन प्रयास गने ।

16. महाशाखाको काययिर
े मा बसोबास एिम् कामकाि गने नेपालीहरूको हकवहत र कल्याण
अनििृवद्धसम्बन्धी काययहरू गने ।

17. नेपाल र महाशाखाको काययिेरका दे शहरूबीच िनस्तरको सम्बन्ध अनििृवद्ध गने काययहरू सम्पादन
गने ।

18. नेपाल सरकारले समयसमयमा ननणयय िा ननदे शन गरे का अन्य काययहरू सम्पादन गने ।
६. जशष्टटाचार महाशाखा
1.

ु हरूबाट सहमनत प्राप्त
नेपाली रािदूतहरू र सैननक सहचारीहरूको ननयुजक्तको लानग सम्बजन्धत मुलक
गनय कूटनीनतक पराचार गने, निननयुक्त रािदूतहरूको ओहदाको प्रमाणपर तयार गने एिम् नेपालका
लानग विदे शी रािदूतहरू र सैननक सहचारीहरू ननयुक्त गनय नमरराष्टरहरूले गरे को प्रस्तािमा नेपाल
सरकारको तफयबाट सहमनत प्रदान गने ।

2.

नेपालका लानग रािदूत ननयुक्त कूटनीनतज्ञहरूलाई राष्टरपनतसमि ओहदाको प्रमाणपर पेश गने
व्यिस्था नमलाउने ।

3.

नमरराष्टरहरूको राजष्टरय ददिसको उपलक्ष्यमा नेपालका राष्टरप्रमुख र सरकारप्रमुखहरूको तफयबाट
बधाई तथा शुिकामना सन्दे शहरू पठाउने; सोही अिसरमा आयोिना हुने स्िागत समारोहमा नेपाल
सरकारको तफयबाट प्रमुख अनतनथको उपजस्थनत सुननजचत गराइय उपजस्थनतका समयमा सहिकतायको
काम गने ।

4.

नेपालका अनत विजशष्टट एिम् विजशष्टट पदानधकारीलाइय प्राप्त हुने र उहाँहरूले आ÷आफ्ना
समकिीलाइय पठाउनुहन
ु े जचठ्ठीपर, सन्दे श र शुिकामनाहरू दुिैतफयका उच्च गन्तव्य स्थानहरूमा
सम्प्रेषण गने ।

5.

विदे शी राष्टरहरूसँग कूटनीनतक सम्बन्ध स्थापनासम्बन्धी कायय गने ।

6.

विदे शी नमरराष्टरले नेपालमा अिैतननक िाजणज्यदूत ननयुक्त गनय गरे को प्रस्तािमा स्िीकृनत प्रदान गनय
आियक तयारी पूरा गरी नेपाल सरकारको तफयबाट सहमनत प्रदान गने एिम् ननयुजक्तपर (Letter
of Commission) प्राप्त िएपनछ स्िीकृनतपर (Exequatur) िारी गने र नेपाल सरकारले
ु र शहरका लानग ननयुक्त गने अिैतननक िाजणज्यदूत/ महािाजणज्यदूतको
विदे शजस्थत विनिन्न मुलक
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ु बाट सहमनत प्राप्त गरी ननयुजक्तपर (Letter of Commission) तयार गरी
लानग सम्बजन्धत मुलक
पठाउने ।
7.

नेपालमा रहे का विदे शी कूटनीनतक ननयोगहरू र अन्तरायजष्टरय सङ्घसं स्थाहरूको वििरण र विदे शमा रहे का
नेपाली ननयोगहरूको वििरण अद्यािनधक गरी हरे क िषय नडप्लोमेवटक नलस्ट प्रकाशन गने; विदे शी
ननयोग र पदानधकारीहरू एिम् आजश्रत पररिारका सदस्यहरूको लानग नेपालमा सुरिा व्यिस्था
नमलाउन नेपाल सरकारका सम्बजन्धत ननकायहरूसँग समन्िय गने, जशष्टटाचार अभ्यास र कन्सुलर
सम्बन्धसम्बन्धी आियक वििरण सं लग्न गरी नेपाल सरकारको जशष्टटाचार एिम् कन्सुलर पुजस्तका
(Protocol and Consular Handbook) प्रकाशन र अध्यािनधक गने एिम् कूटनीनतक
आचारसं वहताको पालनासम्बन्धी काम गने ।

8.

नेपालका राष्टरपनत, उपराष्टरपनत, प्रधानमन्री एिम् परराष्टरमन्रीले नमरराष्टरहरू र िेरीय एिम्
अन्तरायजष्टरय सङ्गठनहरूको औपचाररक कामको नसलनसलामा विदे श भ्रमण गनुह
य ँद
ु ा एिम् उहाँहरूका
समकिी र अन्य पदानधकारीहरूले नेपालको औपचाररक भ्रमण गनुह
य ँदा नेपाल सरकारबाट
काययक्रम स्िीकृत गराउने, भ्रमणका काययक्रमहरू तयार गरी काययक्रम पुजस्तका तयार गने; स्िागत
समारोह र आिास, खानवपन, यातायातको सुविधा, औपचाररक िोिहरू र उपहारलगायतका
जशष्टटाचार एिम् आनतथ्यता कूटनीनतक प्रचलनबमोजिम हुने व्यिस्था सुननजचत गराउने र नेपालमा
हुने भ्रमणका लानग नेपाल सरकारका सम्बजन्धत ननकायहरूसँग समन्िय गने ।

9.

विजशष्टट विदे शी पदानधकारीहरूको प्रयोगको लानग अन्तरायजष्टरय एिम्

आन्तररक विमानस्थल

कायायलयहरूमा विजशष्टट कि उपलब्ध गराउने ।
10. नेपालको औपचाररक भ्रमणमा आउने विजशष्टट विदे शी पदानधकारीको लानग सुरिा प्रदान गनय गृह
मन्रालयलाई र ददिािोि, रानरिोि आयोिना गनय र अन्य काययक्रमहरू आयोिना गनय नेपाल
सरकारका सम्बजन्धत मन्रालय िा अन्य ननकायलाई सहयोग र सल्लाह प्रदान गने ।
11. नेपालमा आयोिना हुने दिपिीय, िेरीय तथा बहुपिीय सिा, सम्मेलन, सेनमनार र बैठकको
तयारी, सम्मेलन एिम् िातायस्थलको सिािट र अन्य व्यिस्था नमलाउने; सम्मेलनका लानग
आियक सामिी, याजन्रक एिम् विद्युतीय उपकरण एिम् मसलन्दको व्यिस्था गने; सम्मेलन
सजचिालयको व्यिस्था गने, सहिागीहरूको लानग पररचयपर, प्रिेशपर तथा सुरिा काडय िारी
गने; काययक्रम पुजस्तका प्रकाशन गने, पुन: प्रयोग हुनसटने सामिीहरूको उजचत िण्डारण गरी
काययक्रमको समेत अनिलेख राख्ने लगायत तत्सम्बन्धी अन्य विविध कामहरू गने ।
७. युरोप तथा अमेररका महाशाखा
1.

ु हरू एिम् युरोवपयन युननयनसँग दिपिीय कूटनीनतक सम्बन्ध विकास र
युरोप तथा अमेररकी मुलक

2.

महाशाखाको काययिर
े अन्तगयतका राष्टर एिम् सं स्थाहरूसँग दिपिीय उच्चस्तरका भ्रमण तथा

विस्तार गनय वक्रयाशील रहने ।
िातायहरूसम्बन्धी कायय गने ।
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3.

महाशाखाको काययिर
े अन्तगयतका राष्टर एिम् सं स्थाहरूको पररचय (Brief), नेपालसँगको दिपिीय

4.

महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका राष्टर एिम् सं स्थाहरूको परराष्टर नीनतको अध्ययन गरी नेपालको

5.
6.
7.
8.
9.

सम्बन्ध ( Bilateral Relations), तथ्याङ्कतानलका ( Fact Sheet) आदद तयार/अद्यािनधक गने।
रणनीनत तयार/अद्यािनधक गने ।

महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका राष्टरहरूसँग नेपालको व्यापार, लगानी तथा पययटन प्रिद्धयन
गनयका लानग नेपालका सम्बजन्धत ननकायहरूसँग समन्िय गरी आियक िूनमका ननिायह गने।

महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका राष्टरहरूमा रहे का नेपालीहरूको हक वहतलाई सं िद्धयन तथा
प्रिद्धयन गनयका लानग आियक पहल गने।

महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका दे शहरूमा घटे का महत्त्िपूणय घटनाहरूको ननयनमत रूपले
विलेषण गरी प्रनतिेदन तयार गने।

ु हरूसँग
नेपालसँग कूटनीनतक सम्बन्ध स्थापना निएका महाशाखाको काययिेरअन्तगयत पने मुलक
कूटनीनतक सम्बन्ध स्थापना गनय पहल गने।

ु हरू एिम् युरोवपयन युननयनसँग कूटनीनतक माध्यमिारा आियक
युरोप तथा अमेररकी मुलक

समन्िय गरी अन्तरायजष्टरय िगतमा नेपालको वहत प्रिद्धयनको िातािरण नसियना गने एिम् नेपालको
छवि अनििृवद्ध गने।

10. िैदेजशक रोिगारलाई अनििृवद्ध गने र तत्सम्बन्धमा पने समस्या ननराकरणका लानग विदे शजस्थत

नेपाली ननयोगहरू, नेपालमा रहे का ती दे शका कूटनीनतक ननयोगहरू र सरोकारिाला ननकायहरूसँग
सं िाद र समन्ियसम्बन्धी कायय गने ।

ँ ाहरू (Talking
11. आफ्नो काययिर
े अन्तगयतका विषयमा िाषण, िक्तव्य, प्रेस विज्ञजप्त, िातायका बुद
Points), िातायको अनिलेख (Records of Talks) लगायतका दस्ताबेि तयार गने।

ु हरू एिम् युरोवपयन युननयनसँग हुने नेपालका विनिन्न तह र ननकायका
12. युरोप तथा अमेररकी मुलक
बैठकहरूको सं योिन तथा समन्िय गने र छलफल िएका विषयिस्तुको अनिलेखीकरण गने ।

ु हरू एिम् युरोवपयन युननयनसँग
13. नेपालको आनथयक विकासका लानग युरोप तथा अमेररकी मुलक
िैदेजशक रोिगार, व्यापार, िैदेजशक लगानी, पययटनिस्ता उच्च प्रनतफलका िेर पवहल्याउने र

त्यसका लानग आियक पने दिपिीय तथा बहुपिीय सजन्ध, सम्झौता र समझदारीसम्बन्धी
काययहरू गने।

ु हरूका
14. नेपालमा रािदूतािास/कूटनीनतक ननयोग नरहे का महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका मुलक
रािदूतािास/कूटनीनतक ननयोग नेपालमा स्थापना गनय प्रयत्न गने।

ु हरूमा आियकताका
15. नेपाली रािदूतािास/ननयोग निएका महाशाखाका काययिेरअन्तगयतका मुलक
आधारमा नेपाली रािदूतािास/ननयोग स्थापना गनय पहल गने।

16. नेपाल र महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका दे शहरूबीच िनस्तरको सम्बन्ध अनििृवद्ध गने काययहरू
सम्पादन गने।

17. अन्य ननददयष्टट काययहरू गने ।
ु राष्टरसङ्घ, अन्तरायजष्टरय सङ्घ सङ्गठन तथा अन्तरायजष्टरय कानून महाशाखा
८. सं यक्त
1.

ु राष्टरसङ्घ तथा नेपाल सदस्य रहे का सं यक्त
ु राष्टरसङ्घका विजशष्टटीकृत ननकायहरूको बहुपिीय
सं यक्त
कूटनीनत तथा विि मानमलाका विषयहरूमा अिधारणापर तयार गने/अद्यािनधक गने ।
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2.

अन्तरायजष्टरय चासो र महत्त्िका समसामवयक विषयहरूमा नेपाल सरकारको दृजष्टटकोण तथा

3.

महाशाखाको काययिर
े अन्तगयतका

4.
5.
6.
7.
8.
9.

आियकताअनुसार आनधकाररक िक्तव्य तयार गने ।
ननकायहरू

तथा विषयमा

सं जिप्त

वििरण (Brief)

तथा

तथ्याङ्कतानलका (Fact Sheet) तयार गने र ती ननकाय तथा विषयको सन्दियमा विकनसत
घटनाक्रमहरूको ननयनमत अनुगमन गरी विलेषणसवहत प्रनतिेदन तयार पाने कायय गने ।

ु राष्टरसङ्घको महासिा तथा यसका विजशष्टटीकृत ननकायहरूको सिा, सम्मेलन, बैठक आददमा
सं यक्त
िाग नलन सारिूत तयारी गने एिम् सहिानगता िनाउने ।

महाशाखाको काययिर
े अन्तगयत रहे का सङ्घ सङ्गठन र कूटनीनतक उन्मुजक्तका विषयमा नेपाल सरकारका
अन्य ननकायहरूलाई आियक परामशय ददने ।

महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका विनिन्न अन्तरायजष्टरय सङ्घसं स्थाहरूको बैठक, सिा, सम्मेलन आददमा
नेपाल सरकारका सम्बद्ध ननकायसमेतसँग समन्िय गरी प्रनतनननधत्ि गने ।

महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका बहुपिीय ननकायहरूसँगको सम्बन्धका बारे मा सं जिप्त वििरण
अद्यािनधक गने।

ननशस्त्रीकरणसम्बन्धी विषयहरूमा नेपालको आनधकाररक धारणा तयार गने सन्दियमा National
Authority of Disarmament Affairs को सं योिन गने ।

महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका ननकायहरूमा िएका र हुने महत्त्िपूणय काययहरूको ननयनमत अनुगमन
गने र विकनसत घटनाक्रमको विलेषणात्मक अध्ययन गरी प्रनतिेदन तयार गने ।

10. राष्टरप्रमुख, सरकारप्रमुख, परराष्टरमन्रीलगायतका विजशष्टट व्यजक्तहरूले िाग नलने अन्तरायजष्टरय सिा,

सम्मेलन, गोष्टठी, बैठक आददमा ददइने िाषण, सम्बोधन र िक्तव्यहरू आियकताअनुसार तयार
पाने।

ु राष्टरसङ्घका ननकायहरूको सदस्यता नलन पहल गने र ती ननकायहरूसँग
11. नेपाल सदस्य निएका सं यक्त
सम्बन्ध विकास गने ।

ु
12. सं यक्त

राष्टरसङ्घको शाजन्त स्थापना अनियान (Peacekeeping Operations) मा नेपालको

सहिानगतासम्बन्धी समन्ियात्मक कायय गने ।

13. शरणाथीसम्बन्धी विषयमा आियक समन्िय र सहिीकरणका कायय गने ।

14. महाशाखाको काययिेर सम्बजन्धत उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको व्यिस्थापन/समन्िय गने ।

15. महाशाखाको काययिर
े अन्तगयत रहे का विदे शजस्थत नेपाली ननयोगहरूसँग आियक समन्िय गरी
अन्तरायजष्टरय िगतमा नेपालको छविलाई अनििृवद्ध गनय िोड ददने ।

16. महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका सङ्घसं स्थाहरूसँग कूटनीनतक माध्यमिारा सम्पकय र समन्िय गरी
नेपालको वहत प्रिद्धयनको िातािरण नसियना गने ।

ँ ाहरू ( Talking
17. महाशाखाको काययिर
े अन्तगयतका विषयमा िाषण, िक्तव्य, प्रेस विज्ञजप्त, िातायका बुद
Points), िातायको अनिलेख (Records of Talks) लगायतका दस्ताबेि तयार गने।

ु राष्टरसङ्घ मानिअनधकार पररषद्को विनिन्न ननकायहरूबाट नेपालको मानि अनधकार जस्थनतका
18. सं यक्त
बारे मा उठाइएका मुद्दाहरूको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको आनधकाररक धारणा/प्रनतवक्रया सम्बद्ध सबै
सरकारी ननकायहरूको समन्ियमा तयार गनय आियक कायय गने।
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19. नेपाल पि िएका महासजन्ध/अनिसजन्धहरूको कायायन्ियन जस्थनतको सम्बन्धमा आिनधक राजष्टरय

प्रनतिेदन तयार गने नसलनसलामा समन्िय गने र सम्बद्ध सरकारी ननकायहरूलाई आियक राय परामशय
ददने।

20. नेपालसँग सरोकार राख्ने साियिननक िा ननिी अन्तरायजष्टरय कानूनको प्रनमा राय परामशय ददने ।

21. नेपाल सरकार िा नेपाल राज्य पि िएको दिपिीय िा बहुपिीय करारको पालना तथा पूरा गनुप
य ने
दावयत्िका सम्बन्धमा राय परामशय ददने ।

22. अन्तरायजष्टरय कानूनसँग सम्बजन्धत राजष्टरय, िेरीय तथा अन्तरायजष्टरय सिा, सम्मेलन, गोष्टठी, काययशाला

आददमा नेपालको प्रनतनननधत्ि गनुक
य ो साथै नीनतगत विषयको सम्बन्धमा आियक कायय गने तथा
अन्तरायजष्टरय कानूनको सम्बन्धमा पररआएका अन्य कायय गने ।

23. असं लग्न आन्दोलनका विनिन्न विषयहरूमा अिधारणापर तयार गने र अद्यािनधक गने ।

24. असं लग्न आन्दोलनका जशखर सम्मेलन, मन्रीस्तरीय सम्मेलन र अन्य महत्त्िपूणय बैठकहरूमा िाग
नलने, नेपालको अिधारणा प्रस्तुत गने ।

25. नेपाल सदस्य रहे का विनिन्न अन्तरायजष्टरय सङ्घसं स्थाहरूको बैठक, सिा, सम्मेलन आददमा नेपाल
सरकारका सम्बद्ध ननकायसमेतसँग समन्िय गरी प्रनतनननधत्ि गने।

ु राष्टरसङ्घ, यसका विजशष्टटीकृत अङ्गहरू, कोष तथा अन्तरायजष्टरय सजन्धिारा बनेका अङ्गहरूमा हुने
26. सं यक्त

ननिायचनमा नेपालको लानग समथयन िुटाउन पहल गने तथा अन्य राष्टरलाई समथयन गने विषयमा अन्य
मन्रालय एिम् सम्बजन्धत नेपाली रािदूतािासहरूसँग समन्िय गरी ननणययका लानग पेश गने ।

ु राष्टरसङ्घ, नेपाल सदस्य िएका सं यक्त
ु राष्टरसङ्घका विजशष्टटीकृत एिेन्सीहरू तथा अन्तरायजष्टरय
27. सं यक्त

एिम् िेरीय सं स्थाहरूलाई बुझाउनुपने सदस्यता शुल्क िुक्तानी गनय नेपाल सरकारका सम्बजन्धत
ननकायहरूसँग समन्िय गने ।

28. परराष्टर मन्रालयसँग सम्झौता गरी नेपालमा िेरीय कायायलय स्थापना गरे र काम गरररहे का
अन्तरायजष्टरय गैरसरकारी सं स्थाको सम्झौता निीकरणसम्बन्धी कायय तथा त्यस्ता सं स्थामा काम गने
विदे शी नागररकहरूलाई निसा नसफाररस गनेसम्बन्धी कायय सम्पादन गने ।

29. अन्तरायजष्टरय गैरसरकारी सं स्थाको सहिीकरण सनमनत र केन्रीय सल्लाहकार सनमनतको बैठकमा िाग
नलई परराष्टर मन्रालयको तफयबाट धारणाहरू प्रस्तुत गने ।

ु राष्टरसङ्घ, अन्तरायजष्टरय सङ्घसङ्गठन तथा अन्तरायजष्टरय कानून महाशाखाबाट सम्पादन हुने काययसँग
30. सं यक्त

सम्बजन्धत विषयमा कुनै गैरसरकारी सङ्घसं स्था दताय गनय राय परामशय माग िई आएमा राय परामशय
ददने।

31. िलिायु पररितयन, ददगो विकास, सहस्राब्दी विकासका लक्ष्य, अनत कमविकनसत तथा िूपररिेजष्टठत

ु राष्टरसङ्घ एिम् अन्य सरोकारिाला ननकाय र नेपाल सरकारका
राष्टरहरूसँग सम्बजन्धत विषयमा सं यक्त
सम्बजन्धत ननकायहरूसँग समन्िय गने ।

९. िेरीय सङ्गठन महाशाखा
1.

यस महाशाखा अन्तगयतका िेरीय/उपिेरीय सङ्गठनहरूका लानग नेपालको राजष्टरय सम्पकयनबन्दु
(National Focal Point) का रूपमा परराष्टर मन्रालय रहे काले िेरीय सहयोगसम्बन्धी नेपाल
सरकारको सोच, दृजष्टटकोण, नीनत, रणनीनत, योिना र काययक्रम आदद तिुम
य ा गने ।
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2.

यी िेरीय सङ्गठनका जशखर सम्मेलनहरू, मन्रीस्तरीय बैठकहरू, सजचिस्तरीय बैठकहरू तथा अन्य
विनिन्नस्तरका बैठकहरूको तयारी, सहिानगता, प्रनतिेदन (Reporting), अनुगमनसम्बन्धी कामहरू
गने । ती बैठकहरूमा नेपालले प्रस्तुत गने धारणा, िक्तव्य र सम्बोधनलगायतका सारिूत कामहरू गने
तथा नेपाल सरकारका सम्बजन्धत ननकायहरूसँग समन्िय गराउने ।

3.

नेपालले िेरीय सङ्गठनहरूको अध्यिता िहण गरे को अिस्थामा नसियना हुने थप काययहरू गने ।

4.

िेरीय सङ्गठनहरूका सजचिालयहरू, विजशष्टटीकृत सं स्थाहरू, िेरीय केन्रहरूलगायतका अन्य
सं रचनाका

साथै

प्राविनधक

सनमनत,

काययसमूहलगायतका

सं यन्रहरू

र

नेपाल

सरकारका

सम्पकयनबन्दुहरूबीचको समन्ियको व्यिस्था नमलाउने ।
5.

महाशाखाको काययिेरअन्तगयत रहे का सङ्गठनहरूको िेरीय सहयोग प्रिद्धयन नीनत र कूटनीनतक
उन्मुजक्तका विषयमा नेपाल सरकारका सम्बद्ध ननकायहरूलाई आियक परामशय ददने।

6.

िेरीय सङ्गठनहरूका सजचिालयहरू, सम्बद्ध सं स्थाहरू र सदस्य राष्टरहरूसँग नेपालको तफयबाट गररने
पराचारहरू, सञ्चार तथा सम्पकयसम्बन्धी काम गने ।

7.

िेरीय सहयोग र सहकायय अनििृवद्धका लानग महाशाखाको काययिेरका िेरीय/उपिेरीय सङ्गठन
सँगको नेपालको सम्बन्ध सुदृढीकरण गनेतफय आियक काययहरू गने ।

8.

िेरीय सङ्गठनहरूको िावषयक काययतानलकाअनुसार नेपालको तफयबाट सम्पादन गनुप
य ने काययहरू
कायायन्ियन गराउने र अनुगमन गने ।

9.

साकय सजचिालयको आनतथेय राष्टर (Host Country) को है नसयतमा गनुप
य ने काययहरू गने ।

10. उजल्लजखत िेरीय सङ्गठनहरूको सहयोगका िेरहरूअन्तगयत रहे का विनिन्न प्राविनधक सनमनत तथा
काययसमूहका बैठक, काययक्रम तथा वक्रयाकलापमा नेपालको सहिानगता सुननजचत गरी ती
वक्रयाकलापका माध्यमबाट राजष्टरय वहतको अनधकतम प्रिद्धयनका लानग काम गने ।
11. िेरीय सङ्गठनहरूको वक्रयाकलापहरूमा नेपालको सहिानगताका लानग आियक पने बिेट तिुम
य ा
गने। नेपालले ती ननकायहरूलाई बुझाउनुपने वित्तीय योगदानसम्बन्धी काययहरू गने ।
12. महाशाखाअन्तगयतका िेरीय सङ्गठनहरूसम्बन्धी महासजन्ध, अनिसजन्ध, सजन्ध/सम्झौताहरूलाई
नेपालको राजष्टरय वहत प्रिद्धयन हुने गरी कायायन्ियनको व्यिस्था नमलाउने, त्यसको अनुगमन गने र
प्रनतिेदन तयार गने ।
13. यी िेरीय सङ्गठनहरूका सहयोगका िेरहरूअन्तगयत नेपाललाई उपलब्ध हुनसटने प्राविनधक सहयोग
तथा िमता अनििृवद्धका लानग प्रयत्न गने।
14. महाशाखाको काययिर
े मा पने िेरीय सङ्गठनहरूसम्बन्धी महासजन्ध/अनिसजन्ध/सजन्ध/सम्झौताहरूको
अिधारणापर तयार गने, िाताय गने (negotiation), हस्तािर गने र अनुमोदन (ratification) गने
लगायतका कामहरू सम्बजन्धत मन्रालयहरूसँगको समन्ियमा गने।
15. िेरीय

सङ्गठनहरूसम्बन्धी

महासजन्ध/अनिसजन्ध/सजन्ध/सम्झौताहरू,

ननणययहरूलगायतका

दस्ताबेिहरूको अनिलेखीकरण (Record) गने।
16. िेरीय सहयोगका सं स्थाहरूबाट उपलब्ध हुनसटने सहयोग तथा सहकाययका लानग चाल्नुपने कदमका
बारे मा नेपाल सरकारका सम्बद्ध ननकायहरूलाइय सल्लाह, सुझाि तथा आियक सहयोग प्रदान गने।
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17. नेपाल तथा विदे शका बौवद्धक िगय (Think Tank), अनुसन्धान ननकायहरू ( Research
Institutions), सञ्चारमाध्यम (Media) माफयत िेरीय सहयोग प्रिद्धयन सम्बन्धमा नेपालको
धारणा व्यक्त गने, गराउने ।
18. िेरीय सहयोग सङ्गठनहरूसम्बन्धी प्रकाशन र प्रचारप्रसारका कामहरू गने, गराउने ।
19. महाशाखाअन्तगयत पने िेरीय सङ्गठनहरूसँग सम्बजन्धत अन्य काययहरू गने ।
20. उजल्लजखत िेरीय सं स्थाहरूबाहे कका अन्य िेरीय सङ्गठनहरूसम्बन्धी काययहरूसमेत गने ।
१०.
1.

नीनत, योिना, विकास कूटनीनत तथा विदे शमा रहेका नेपालीसम्बन्धी महाशाखा

नेपाल सरकारको नीनत योिना, काययक्रम तथा ननदे शनबमोजिम परराष्टर मन्रालय तथा विदे शजस्थत
नेपाली ननयोगहरूबाट कायायन्ियन हुनपु ने नीनत तथा काययक्रमहरू कायायन्ियन/सञ्चालन गनय योिना
तिुम
य ा गने।

2.

परराष्टर मन्रालय र अन्तगयतका वििाग तथा कायायलय एिम् विदे शजस्थत नेपाली ननयोगहरूबाट
सम्पादन िएका मुख्यमुख्य कामहरूको मानसक, अधयिावषयक र िावषयक प्रगनत वििरण प्राप्त गरी समीिा
गने तथा आियकतानुसार अन्तगयतका वििाग, कायायलय र ननयोगहरूलाई पृष्टठपोषण उपलब्ध
गराउने।

3.

परराष्टर मन्रालय र अन्तगयतका वििाग तथा कायायलय एिम् विदे शजस्थत नेपाली ननयोगहरूको नीनत,
योिना तथा प्रगनत सम्बन्धमा प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायायलय, राजष्टरय योिना
आयोगलगायतका ननकायहरूसँग सम्पकय एकाइको रूपमा काम गने।

4.

परराष्टर मन्रालय र अन्तगयतका ननकायहरूको नीनत, योिना तथा काययक्रमहरूको आिनधक समीिा
गरी प्रनतिेदन तयार गने ।

5.

परराष्टर मन्रालय र अन्तगयतका ननकायहरूमा शासकीय सुधार, विद्युतीय शासन प्रणाली (e-gover
nance), सूचना प्रविनध आददसँग सम्बजन्धत योिना तथा समन्ियसम्बन्धी कायय गने ।

6.

परराष्टर मन्रालय र अन्तगयतका ननकायहरूको साियिननक सेिा प्रिाह, काययसँस्कृनत तथा
काययप्रणालीसम्बन्धी अध्ययन गरी सुधारका लानग नसफाररस गने ।

7.

नेपालको परराष्टर सेिाको प्रिािकारी सञ्चालनको लानग आियक योिना तिुम
य ा गने र समयसमयमा
अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सुझाि पेश गने । साथै, परराष्टर सेिा र परराष्टर मन्रालयसँग सम्बजन्धत ऐन,
ननयमको तिुम
य ा तथा सं शोधनका लानग आियक कायय र समन्िय गने।

8.

नेपालको परराष्टर सम्बन्धको इनतहास, विकासक्रम र विस्तार सम्बन्धमा अध्ययन र अनुसन्धान गने,
गराउने ।

9.

नेपालको परराष्टर नीनत, कूटनीनत, िेरीय र अन्तरायजष्टरय सम्बन्ध एिम् अन्तरायजष्टरय कूटनीनत,
अन्तरायजष्टरय

कानून

र

अन्तरायजष्टरय

रािनीनतसम्बन्धी

नेपालका

वििान,

प्राध्यापक

एिम्

कूटनीनतज्ञहरूबाट कृनत, आलेख एिम् काययपर तयार गनय लगाई प्रस्तुतीकरण एिम् प्रकाशन गने,
गराउने ।
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10. परराष्टर मन्रालयका अनधकृत एिम् कमयचारीहरूलाई नेपालको परराष्टर नीनत, कूटनीनत तथा िेरीय र

अन्तरायजष्टरय सम्बन्ध, अन्तरायजष्टरय रािनीनत र अन्तरायजष्टरय कानूनका विषयमा खोि, शोध, अध्ययन,
अनुसन्धान तथा प्रकाशन गनय प्रोत्साहन तथा सहयोग गने ।
11. परराष्टर मन्रालय तथा अन्तगयतका वििाग तथा ननयोगहरूमा नेपालको परराष्टर नीनत, कूटनीनत एिम्

अन्तरायजष्टरय सम्बन्ध, अन्तरायजष्टरय कानून, अन्तरायजष्टरय रािनीनतलगायतका नेपाली तथा विदे शी पुस्तकपुजस्तका, परपनरका र स्रोतसामिी सङ्ग्िवहत पुस्तकालय सञ्चालनमा सहयोग गने।
12. अन्तरायजष्टरय सम्बन्ध, अन्तरायजष्टरय रािनीनत, परराष्टर नीनत, कूटनीनत तथा अथयनीनत, सामररक विषय,

सुरिालगायत परराष्टर मानमलासँग सम्बजन्धत विषयहरूमा अध्ययन/अनुसन्धान गने राजष्टरय एिम्
अन्तरायजष्टरय सं स्थाहरू (प्रदे शस्तरमा स्थावपतसमेत) सँग सम्पकय र सम्बन्ध कायम गने ।
13. नेपालको परराष्टर नीनत तिुम
य ा, कायायन्ियनको अनुगमन र मूल्याङ्कन गने तथा नेपालको राजष्टरय वहतको

सं रिण तथा प्रिद्धयन गनय राजष्टरय तथा अन्तरायजष्टरय पररजस्थनतको विलेषण गरी सुझाि पेश गने।
14. िैदेजशक रोिगारीमा िाने नेपालीका समस्या समाधानका लानग परराष्टर मन्रालयका महाशाखाहरू,

विदे शजस्थत नेपाली कूटनीनतक ननयोगहरू, श्रम तथा रोिगार मन्रालय, सरोकारिाला ननकायहरूसँग
समन्िय गरी समस्या समाधानको व्यिस्था नमलाउने ।
15. िैदेजशक रोिगारीलाई थप सुरजित, व्यिजस्थत र मयायददत बनाउन पहल गने ।
16. िैदेजशक रोिगारीका नयाँ िेरहरूको पवहचान गनय आियक सहयोग गने ।
17. िैदेजशक रोिगारीमा िाने/गएका नेपालीहरूको हक, वहत र कल्याण अनििृवद्ध गनय तथा समस्या

समाधान गनयका लानग विदे शजस्थत नेपाली ननयोगहरू तथा नेपालमा रहे का सरोकारिाला ननकायहरूसँग
समन्िय गने ।
18. ठू लो सं ख्यामा नेपाली नागररकहरू रोिगारीमा रहे का नमरराष्टरहरूको आनथयक र सामाजिक विकासका

प्रवक्रयाको ननयनमत अध्ययन गने ।
19. िैदेजशक रोिगारीमा गएका श्रनमकले दुघट
य ना, अङ्गिङ्ग, मृत्यु आददका कारण पाउने िनतपूनतय रकम

उपलब्ध गराउने तथा अन्य कल्याणसम्बन्धी काययहरूलाई नछटोछररतो बनाउन कन्सुलर सेिा
वििागसँग समन्िय गरी कायय गने ।
20. परराष्टर मन्रालय र अन्तगयतका वििाग, कायायलय तथा विदे शजस्थत नेपाली ननयोगहरूको िौनतक

पूिायधार, काययप्रणाली, साधनस्रोत आददको बारे मा ननयनमत रूपमा अनुगमन गने।
21. परराष्टर मन्रालय र अन्तगयतका वििाग, कायायलय तथा विदे शजस्थत नेपाली ननयोगहरूबाट सम्पादन

िैरहे का काययहरूको सम्बजन्धत महाशाखाहरूसँग समन्िय गरी ननयनमत अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी
प्रनतिेदन तयार गने तथा आियक सुझाि तथा ननदे शन ददने।
22. आनथयक कूटनीनतका विनिन्न िेरहरू (िस्तै विदे शी लगानी, व्यापार तथा पययटन प्रिद्धयन, िैदेजशक

रोिगार व्यिस्थापन, प्रविनध हस्तान्तरण, िलिायु पररितयन, साँस्कृनतक प्रिद्धयन, िैदेजशक सहायता
व्यिस्थापन आदद) मा नेपाल सरकारले अपनाउनुपने नीनत, रणनीनत, योिना र काययक्रम तयार गने र
त्यस्ता काययक्रमहरूको समन्िय, अनुगमन र मूल्याङ्कन गने।
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23. आनथयक कूटनीनतको कायायन्ियनका विषयमा नेपाल सरकारका विनिन्न मन्रालय, ननकाय र ननिी

िेर तथा विदे शजस्थत नेपाली ननयोगहरू

एिम् अन्य सरोकारिाला ननकायहरूसँग छलफल,

अन्तरवक्रया, सं योिन तथा समन्िय गने ।
24. विदे शजस्थत नेपाली ननयोगहरूबाट िावषयक रूपमा सञ्चालन गने आनथयक कूटनीनत प्रियद्धनका

काययक्रमहरू माग गने, ती काययक्रमहरूको आधारमा आियक िावषयक बिेट विननयोिन तथा
ननकासाको व्यिस्था गने ।
25. राजष्टरय आनथयक नीनतहरूलाई परराष्टर नीनतका लक्ष्य तथा रणनीनतमा समन्ियीकरण गनय सहयोग

गने ।
26. आनथयक कूटनीनतका काययक्रमको योिना तथा तिुम
य ामा विदे शजस्थत नेपाली ननयोगहरूलाई आियक

सहयोग एिम् सल्लाह उपलब्ध गराउने ।
27. आनथयक कूटनीनतको प्रिािकारी पररचालनका लानग सम्िाव्य िेरहरू, काययक्रम सञ्चालनका लानग

लजित िगय तथा स्थानहरूको पवहचान गने ।
28. मन्रालय तथा विदे शजस्थत नेपाली ननयोगहरूबाट सञ्चालन िएका िावषयक काययक्रमको समीिा गरी

ननयोग तथा अन्य सरोकारिाला ननकायहरूलाई पृष्टठपोषण उपलब्ध गराउने ।
29. आनथयक कूटनीनत प्रिद्धयनका लानग काययक्रमहरू तयार गरी विदे शजस्थत नेपाली ननयोगहरू, विषयगत

मन्रालय र ननिी िेरसमेतको सहिानगतामा काययक्रम सञ्चालन गने व्यिस्था नमलाउने र उनीहरूको
सहिानगता अनििृवद्ध गने।
30. आनथयक कूटनीनत, योिना, व्यिस्थापन, अनुगमन र मूल्याङ्कनिस्ता विषयहरूमा सरोकारिाला

ननकायहरूको सहिानगतामा आियकताअनुसार बैठक, काययशाला, सिा, गोष्टठी आदद आयोिना गने।
ँ ीलाई
31. विदे शमा रहे का नेपालीहरूको नेपालप्रनतको सामीप्य अनििृवद्ध गरी उनीहरूको ज्ञान, सीप र पुि
नेपालको सिायङ्गीण विकासमा पररचालन गनय आियक नीनत, रणनीनत तथा योिना तयार गरी
कायायन्ियन गने, गराउने।
32. विदे शमा रहे का नेपालीहरूको सम्पकयनबन्दुको रूपमा काम गने ।
33. गैरआिासीय नेपाली पररचयपर िारी गने र सोको अनिलेख राख्ने ।
34. विदे शमा बस्ने नेपालीहरूसँग सम्बजन्धत सङ्घसं स्थाहरूसँग सम्पकय तथा सम्बन्ध कायम गने।
35. विदे शमा रहे का नेपालीहरूलाई प्रदान गने सेिासुविधा सम्बन्धमा नेपाल सरकारका सम्बद्ध ननकायहरू र

विदे शजस्थत नेपाली ननयोगहरूसँग आियक समन्िय गने ।
36. विदे शमा रहे का नेपालीहरूलाई नेपालको आनथयक कूटनीनतको महत्त्िपूणय अङ्गको रूपमा पररचालन

गने।
37. गैरआिासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा गैरआिासीय नेपालीसम्बन्धी ननयमािली, 2066

अनुरूप अन्य काययहरू गने ।
38. विदे शमा रहे का नेपालीहरूको हकवहतको सं रिण गनयको लानग आियक योिना तिुम
य ा गरी

कायायन्ियन गराउने।

19

मन्रालय अन्तगयतका ननकायका कामहरूिः
क) राहदानी वििागिः
राहदानी

वििागका

काम,

कतयव्य

र

अनधकारबारे

विस्तृतरूपमा

सो

वििागको

िेबसाइट:

http://nepalpassport.gov.np/ मा राजखएकोले सो लग अन गरी हे न य सवकने छ । साथै, यसको Proactive
Disclosure सम्बन्धी िानकारी https://nepalpassport.gov.np/wp-content/uploads/2020/07/ProactiveDisclosure-20200729.pdf मा राजखएको छ ।
ख) कन्सुलर सेिा वििागिः
कन्सुलर सेिा वििागका

काम,

कतयव्य

र

अनधकारबारे

विस्तृतरूपमा

सो

वििागको िेबसाइट:

https://nepalconsular.gov.np/np/ मा राजखएकोले सो लग अन गरी हे न य सवकने छ ।
ग) सम्पकय कायायलय िीरगञ्ििः
िीरगञ्िजस्थत िारतीय महािाजणज्यदूतािाससँग सम्पकय र समन्िय गने, िारतीय सीमािती प्रशासनसँगको
समन्ियमा नेपालको आनथयक र सामाजिक विकासमा दुई दे शबीच हुनसटने सहयोग विस्तार एिम् आफ्नो
िेरानधकारअन्तगयत रही कूटनीनतक अनुगमन गने र सोको प्रनतिेदन मन्रालयलाई ददने जिम्मेिारी प्रदान गरी
नेपाल सरकारले यस कायायलयको स्थापना गरे को हो ।
घ) परराष्टर मानमला अध्ययन प्रनतष्टठानिः
नेपालको परराष्टर नीनत, परराष्टर सम्बन्ध र कूटनीनतका बारे मा मन्रालयलाई सुझाि र सल्लाह ददने,
समसामवयक विषयमा सेनमनार, तालीम र प्रजशिण आदद सञ्चालन गने, अध्ययन, अनुसन्धान गने एिम्
परराष्टर सम्बन्ध र अन्तरायजष्टरय सम्बन्ध विषयक प्रकाशनहरू गने उद्देयले विकास सनमनत ऐन, २०१३
बमोजिम नेपाल सरकारले सन् १९९३ मा परराष्टर मानमला अध्ययन प्रनतष्टठानको स्थापना गरे को हो । यस
प्रनतष्टठानले नेपालको परराष्टर नीनत र तत्सम्बन्धी विषयलाई प्राजज्ञक छलफल र विश्लेषण गनय र नेपाल
सरकार र परराष्ट्र मन्रालयलाई यस सम्बन्धमा पृष्ठपोषण गने काममा महत्त्िपूणय िूनमका ननिायह गदै आएको
छ ।
ङ) विदे शजस्थत विनिन्न नेपाली ननयोगहरूिः
विदे शजस्थत नेपाली ननयोगहरूले नेपालको राजष्टरय वहत प्रिद्धयन गने र आियकताअनुरूप Political, Social,
Economic, Consular र NRN सम्बन्धी विनिन्न काययहरू गने गदयछन् । ननयोगहरूको काययको स्िरूप, शैली र
प्रवक्रयामा केही निन्नता रहे तापनन समजष्टटमा नेपाली ननयोगहरूले गने मुख्य मुख्य काययहरू दे हायबमोजिम रहे का
छन्:
•

दुई दे शबीचको िौगोनलक, ऐनतहानसक, साँस्कृनतक, रािनीनतक, आनथयक वक्रयाकलापहरूका आधारमा
कूटनीनतक सम्बन्धका काययहरू ।
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•

बहुपिीय सङ्गठन र िेरीय सङ्गठनमा नेपालको वहत, वििशाजन्त, आपसी सहयोगमा सञ्चालन हुने
काययहरू ।

•

नेपालको आनथयक विकासमा सहयोग पुर्याउने आनथयक कूटनीनतसम्बन्धी विनिन्न काययहरू ।

•

नेपालीहरूलाई ददनुपने साियिननक सेिासम्बन्धी काययहरूलगायत कन्सुलर प्रकृनतका काययहरू ।

•

गैरआिासीय नेपालीहरूले दे शको वहतमा पुर्याउनसटने सम्िाव्य िेरको पवहचान र उनीहरूलाई
दे शले ददएको सहुनलयतसम्बन्धी िानकारी गराउने काययहरू ।

ँ ा नं.
(नेपाली ननयोगहरूसम्बन्धी विस्तृत िानकारी प्राप्त गनयका लानग सम्बजन्धत ननयोगहरूको िेबसाइट बुद
४ मा राजखएको छ।)
४) यस मन्रालयबाट प्रदान गररने विनिन्न सेिाहरूिः
मन्रालय र विदे शजस्थत नेपाली ननयोगहरूले प्रदान गने सेिाहरू तोवकएको आफ्नो काययिेरअनुसार
रहे को छ । परराष्टर मन्रालय र यस मातहतका ननकायहरूले प्रदान गने सेिाहरू, सो सेिा प्रदान गने
शाखा र जिम्मेिार व्यजक्त, सेिा प्राप्त गनय लाग्ने समय एिम् दस्तुरसमेतको वििरण मन्रालय, वििाग र
ननयोगहरूको िेबसाइटमा प्रकाजशत गररएको छ ।
मुख्य मुख्य िेबसाइटहरू:
S.N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Name of the Institutions
Ministry of Foreign Affairs
Department of Passports
Department of Consular Services
Embassy of Nepal, Australia
Embassy of Nepal, Bahrain
Embassy of Nepal, Bangladesh
Embassy of Nepal, Belgium
Embassy of Nepal, Brazil
Embassy of Nepal, Canada
Embassy of Nepal, China
Embassy of Nepal, Denmark
Embassy of Nepal, Egypt
Embassy of Nepal, France
Embassy of Nepal, Germany
Embassy of Nepal, India
Embassy of Nepal, Israel
Embassy of Nepal, Japan
Embassy of Nepal, Republic of Korea
Embassy of Nepal, Kuwait
Embassy of Nepal, Malaysia
Embassy of Nepal, Myanmar
Embassy of Nepal, Oman
Embassy of Nepal, Pakistan
Embassy of Nepal, Qatar
Embassy of Nepal, Russian Federation
Embassy of Nepal, Saudi Arabia
Embassy of Nepal, South Africa
Embassy of Nepal, Sri Lanka
Embassy of Nepal, Thailand

Websites
www.mofa.gov.np
www.nepalpassport.gov.np
www.nepalconsular.gov.np
www.au.nepalembassy.gov.np
www.bh.nepalembassy.gov.np
www.bd.nepalembassy.gov.np
www.be.nepalembassy.gov.np
www.br.nepalembassy.gov.np
www.ca.nepalembassy.gov.np
www.cn.nepalembassy.gov.np
www.dk.nepalembassy.gov.np
www.eg.nepalembassy.gov.np
www.fr.nepalembassy.gov.np
www.de.nepalembassy.gov.np
www. in.nepalembassy.gov.np
www.il.nepalembassy.gov.np
www.jp.nepalembassy.gov.np
www.kr.nepalembassy.gov.np
www.kw.nepalembassy.gov.np
www.my.nepalembassy.gov.np
www.mm.nepalembassy.gov.np
www.om.nepalembassy.gov.np
www.pk.nepalembassy.gov.np
www.qa.nepalembassy.gov.np
www.ru.nepalembassy.gov.np
www.sa.nepalembassy.gov.np
www.za.nepalembassy.gov.np
www.lk.nepalembassy.gov.np
www.th.nepalembassy.gov.np
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Embassy of Nepal, United Arab Emirates
Embassy of Nepal, United Kingdom
Embassy of Nepal, United States of America
Embassy of Nepal, Spain
Permanent Mission of Nepal to The UN &
Other Int'l Organizations, New York
Permanent Mission of Nepal to The UN &
Other Int'l Organizations, Geneva
Permanent Mission of Nepal to The UN &
Other Int'l Organizations, Vienna
Consulate General of Nepal, Kolkata
Consulate General of Nepal, Hong Kong
Consulate General of Nepal, Lhasa
Consulate General of Nepal, New York
Consulate General of Nepal, Jeddah
Consulate General of Nepal, Guangzhou

www.ae.nepalembassy.gov.np
www.uk.nepalembassy.gov.np
www.us.nepalembassy.gov.np
www.sp.nepalembassy.gov.np
www.nyc.nepalmission.gov.np
www.gva.nepalmission.gov.np
www.vie.nepalmission.gov.np
www.ccu.nepalconsulate.gov.np
www.hkg.nepalconsulate.gov.np
www.lxa.nepalconsulate.gov.np
www.nyc.nepalconsulate.gov.np
www.jed.nepalconsulate.gov.np
www.can.nepalconsulate.gov.np

५) सेिा प्रदान गने ननकायको शाखा र जिम्मेिार अनधकारीिः
ँ ा नं. ४ मा ददइएको ।
यससम्बन्धी िानकारी बुद
६. सेिा प्राप्त गनय लाग्ने दस्तुर र अिनधिः
ँ ा नं. ४ को सम्बजन्धत िेबसाइटबाट प्राप्त गनय सवकने छ ।
यससम्बन्धी िानकारी बुद
७. ननणयय गने प्रवक्रया र अनधकारी:
यस मन्रालयका प्रशासननक ननणययहरू सामान्यतया मन्रीस्तर र सजचिस्तरबाट हुने गरे का छन् ।
मन्रालयको काययिेरसँग सम्बजन्धत विषयमा आियक नीनतगत एिम् अन्य ननणययको हकमा मन्रालयले
पेश गरे को प्रस्तािउपर नेपाल सरकार मजन्रपररषदबाटै ननणययहरू हुने गरे को छ ।
८) ननणययउपर उिुरी सुन्ने अनधकारी:
यस मन्रालयको प्रशासननक काययसम्पादनका सम्बन्धमा प्रशासन महाशाखाबाट िएका ननणयय र
सूचना अनधकारीबाट िएको कामकारबाही उपरको उिुरी मन्रालयका सजचिबाट र अन्य उिुरीहरूको
हकमा प्रचनलत ऐन, ननयममा तोवकएबमोजिम हुने गरे को छ ।
९) आ. ि. २०७7।०७8 को दोस्रो रैमानसक (काजत्तक-पुस) मा परराष्टर मन्रालयअन्तगयत सम्पादन िएका
महत्त्िपूणय काययहरूिः
❖ कोरोना महामारीको सन्दियमािः

१ विश्वव्यापी रूपमा फैनलएको कोरोना महामारी तथा सो का कारण नसजियत असहि पररजस्थनतको
पृष्ठिूनममा विदे शमा रहे का नेपाली नागररकहरूको हकवहतको सुरिा गने तथा उनीहरूको
बसोबासलाई सहि बनाउने एिं आियकतानुसार नेपाली नागररकहरूलाई उद्धार गरी स्िदे श
वफताय गने काययको समन्ियमा परराष्ट्र मन्रालयले नेतत्ृ िदायी िूनमका ननिायह गरे को । सो क्रममा
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मन्रालयले नेपाल सरकारका अन्य विनिन्न ननकायहरू तथा विदे शजस्थत नेपाली कूटनीनतक
ननयोगहरूसँगको समन्ियमा आियक काययहरू गरे को ।
❖ दिपिीय सम्बन्धको विस्तार तथा सुदृढीकरणिः

१ माननीय परराष्ट्र मन्री श्री प्रदीपकुमार ज्ञिालीले नाइिेररयाका परराष्ट्र मन्रीसँग 20 अटटोबर
2020 मा टे नलफोन िाताय गनुि
य ई दिपिीय सम्बन्ध तथा कोरोना महामारी लगायतका विषयमा
छलफल गनुि
य एको ।
२ चीनका स्टे ट काउन्से लर तथा रिामन्री Gen. Wei Fenghe ले 29 नोिे म्बर 2020 मा
नेपालको भ्रमण गनुि
य एको । भ्रमणका क्रममा उहाँले सम्माननीय राष्ट्रपनत तथा सम्माननीय
प्रधानमन्रीसँग जशष्टाचार िेट गनुि
य एको ।
३ िारतका विदे श सजचि Shri Harsh Vardhan Shringla ले 26-27 नोिेम्बर 2020 मा नेपालको
औपचाररक भ्रमण गनुि
य एको । भ्रमणका क्रममा उहाँले नेपालका परराष्ट्र सजचिसँग दिपिीय िैठक
गनुक
य ा साथै सम्माननीय राष्ट्रपनत, सम्माननीय प्रधानमन्री तथा माननीय परराष्ट्र मन्रीसँग जशष्टाचार
िेट गनुि
य एको ।
४ नेपाल र डेनमाकयबीचको परराष्ट्र मन्रालयस्तरीय दिपिीय परामशय सं यन्रको दोस्रो बैठक 9
नोिेम्बर 2020 मा आयोिना िएको ।
ु
५ नेपाल र सं यक्त
अनधराज्यबीचको परराष्ट्र मन्रालयस्तरीय दिपिीय परामशय सं यन्रको पाँचौँ बैठक
12 नोिेम्बर 2020 मा आयोिना िएको ।
६ नेपाल र टयानडाबीचको परराष्ट्र मन्रालयस्तरीय दिपिीय परामशय सं यन्रको दोस्रो बैठक 11
नडसेम्बर 2020 मा आयोिना िएको ।
७ नेपाल र पोल्याण्डबीचको परराष्ट्र मन्रालयस्तरीय दिपिीय परामशय सं यन्रको दोस्रो बैठक 13
िनिरी 2021 मा आयोिना िएको ।
८ नेपाल र ओमान सरकारबीच कूटनीनतक तथा सरकारी राहदानीिाहकहरूलाई निसा उन्मुजक्त ददने
सम्बन्धी सम्झौतामा 19 अटटोबर 2020 मा हस्तािर िएको ।
ु राष्टरसङ्घ, बहुपिीय कूटनीनतिः
❖ सं यक्त
ु
१ सम्माननीय प्रधानमन्री श्री केपी शमाय ओलीले सं यक्त
राष्ट्रसङ्घ महासिाको कोनिड-१९ महामारी
सम्बन्धी 31औ ँ विशेष अनधिेशनलाई 3 नडसेम्बर 2020 मा सम्बोधन गनुि
य एको ।
ु
२ िलिायु पररितयनसम्बन्धी पेररस सम्झौता अनुमोदन िएको पाँच िषय पुगेको अिसरमा सं यक्त
राष्ट्र
ु
सङ्घ, सं यक्त
अनधराज्य र िान्सिारा आयोजित Climate Ambition Summit 2020 लाई सम्माननीय
प्रधानमन्रीले 12 नडसेम्बर 2020 मा सम्बोधन गनुि
य एको ।
३ माननीय परराष्ट्र मन्री श्री प्रदीपकुमार ज्ञिालीले 13 नोिेम्बर 2020 मा आयोजित G77 and
China को मन्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गनुि
य एको । उपयुक्त
य
बैठक/ काययक्रमहरूमा नेपालको
सहिानगताका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्रालयले सं योिन गरे को ।
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ु राष्ट्रसङ्घ अन्तगयतको मवहला विरुद्धको िेदिाि उन्मुलनसम्बन्धी सनमनत (CEDAW Committee)
४ सं यक्त
को सदस्यमा नेपालको उम्मेदिार श्री बन्दना राना अको अिनधको लानग पुनिः ननिायजचत हुन ु िएको।
❖ अन्यिः

१ नेपालको परराष्ट्र नीनत, 2077 साियिननक गररएको ।
१०) सूचना अनधकारी र प्रमुखको नाम र पद:
•

कायायलय प्रमुख: श्री िरतराि पौड्याल, परराष्टर सजचि

•

सूचना अनधकारी: श्री सुरेश अनधकारी, उपसजचि

११) ऐन, ननयम, विननयम िा ननदे जशकाको सूची
क) राहदानी ऐन, २०76
ख) विदे शी राज्य र कूटनीनतक प्रनतनननधको सुविधा तथा उन्मुजक्त ऐन, २०२७
ग) गैर आिासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४
घ) गैर आिासीय नेपालीसम्बन्धी ननयमािली, २०६६
ङ) राहदानी ननयमािली, २०7७
च) राहदानी ननदे जशका, २०६७ (पवहलो सं शोधन, २०७१ सवहत)
छ) नेपाल परराष्टर सेिासम्बन्धी ननयमहरू, २०६८
ि) अिैतननक िाजणज्यदूतसम्बन्धी ननयमािली, २०३९ (चौथो सं शोधन, २०७४ सवहत)
झ) कूटनीनतक आचारसं वहता, २०६८
ञ) आनथयक कूटनीनतसम्बन्धी काययक्रम ननदे जशका, २०७१
ट) विदे शजस्थत नेपाली ननयोगमा काम गने स्थानीय कमयचारी व्यिस्थापनसम्बन्धी ननदे जशका, २०७२
ठ) परराष्टर मन्रालय र अन्तगयतका वििाग, कायायलय तथा विदे शजस्थत नेपाली कूटनीनतक ननयोगहरूको
बेरुिु फर्छ्यौट काययविनध, २०७२

ड) परराष्टर मन्रालय र अन्तगयतका वििाग, कायायलय तथा विदे शजस्थत नेपाली कूटनीनतक ननयोगहरूको
आन्तररक ननयन्रण काययप्रणाली ननदे जशका, २०७२

ढ) विदे शजस्थत नेपाली ननयोगको साियिननक खररद काययविनध, २०७३
ण) रािदूत ननयुजक्तसम्बन्धी ननदे जशका, २०७५

24

१२) आनथयक िषय २०७7।०७8 को विननयोजित बिेटसम्बन्धी अद्यािनधक वििरणिः
नस.नं.

ननकाय

1

परराष्टर

2

परराष्टर

3

विदे शजस्थत

शीषयक

ब.उ.शी.नं.

िावषयक बिेट

(विननयोजित) (रु
हिारमा)

पुस मवहनासम्मको
खचय (रु हिारमा)

चालु

३२६०00११३

382300

127719.33

ँ ीगत
पुि

३२६०00११४

307400

135.35

चालु

326000123

3576900

1516363

ँ ीगत
पुि

326000124

839700

0

मन्रालय
मन्रालय
नेपाली

ननयोगहरू

4

विदे शजस्थत
नेपाली
ननयोगहरू

१३) तोवकएबमोजिका अन्य वििरणिः............................
१४) अजघल्लो आनथयक िषयमा मन्रालयले गरे को काययक्रमको वििरणिः
ँ ा नं. ९ तथा मन्रालयको िावषयक प्रनतिेदन (िेबसाइटमा रहे को) मा उल्लेख
यस सम्बन्धी वििरण बुद
गररएको ।
१५) िेबसाइट िए सोको वििरणिः
परराष्ट्र मन्रालयको िेबसाइटिः www.mofa.gov.np
ँ ा नं. ४ मा उल्लेख गररएको ।
मन्रालय अन्तगयतका अन्य ननकायहरूको िेबसाइटको वििरण बुद
१६) मन्रालयले प्राप्त गरे को िैदेजशक सहायता, ऋण, अनुदान एिम् प्राविनधक सहयोग र सम्झौतासम्बन्धी
वििरणिः
प्राप्त निएको ।
१७) मन्रालयले सञ्चालन गरे को काययक्रम र सोको प्रगनत प्रनतिेदनिः
यस सम्बन्धी वििरण मन्रालयको िावषयक प्रनतिेदन (Report on Nepal's Foreign Affairs) मा उल्लेख
हुने । सो प्रनतिेदन मन्रालयको िेबसाइटमा राजखएको ।
१८) मन्रालयले िगीकरण तथा सं रिण गरे को सूचनाको नामािली र त्यस्ता सूचना सं रिण गनय तोवकएको
समयािनधिः..............................
१९) यस मन्रालयमा परे का सूचना मागसम्बन्धी ननिेदन र सोउपर सूचना ददइएको वििरण:
यस मन्रालयमा

प्राप्त सूचना मागसम्बन्धी ननिेदन

उपर

तदारुकताका

साथ

काययबाही

गरी

सम्बजन्धतलाई यथाशीघ्र सूचना उपलब्ध गराउने गररएको । साथै, ईमेल तथा टे नलफोनबाट समेत माग िए
अनुरूप सूचना प्रिाह गने गररएको ।
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२०) मन्रालय र यसअन्तगयतका ननकायहरूको सूचना प्रकाशन:
परराष्टर मन्रालय र यस मातहतका ननकायहरूले महत्त्िपूणय सूचनाहरू मन्रालयको िावषयक प्रनतिेदन र
िै मानसक बुलेवटन तथा प्रेस ररनलि, परकार सम्मेलन, वप्रन्ट नमनडयाहरू एिम् आ-आफ्ना िेबसाइटमाफयत प्रकाशन
ँ ा नम्बर ४ मा ददइएका िेबसाइटहरूबाट नलन सवकन्छ ।
गदै आएका छन् । सो सम्बन्धी विस्तृत िानकारी बुद
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