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नेपालको संविधान, २०७२ को दफा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को  उपदफा 
३ र सूचनाको हकसम्बन्धी ननयमािली, २०६५ को ननयम ३ अनसुार परराष्ट र मन्रालयको देहायबमोजिम 

सूचना स्ित: प्रकाशन (Proactive Disclosure) गररएको छ । 

 
१) परराष्ट र मन्रालयको स्िरूप र प्रकृनतिः  
  

आधनुनक नेपालको एकीकरणसँगै रािा पथृ्िीनारायण शाहका पालामा तत्कालीन नतब्बत तथा 
चीनसगँको िैदेजशक सम्बन्ध सञ् चालनका लानग स्थावपत िैसी कोठा नेपालको हालको परराष्ट र मन्रालयको 
प्रारजम्िक रूप हो । त्यसपनछ क्रमशिः मनु्सीखाना तथा विदेश वििागका नाममा आफ्ना काययहरू सञ् चालन 
गदै आएकोमा वि. सं. २००८ (सन ्१९५१) मा परराष्ट र मन्रालयको स्थापना ियो । नेपालको संविधान, 
2072 को राज्यका ननदेशक नसद्धान्त तथा नीनतहरूमा नेपालको परराष्ट र नीनत सञ् चालन सम्बन्धमा स्पष्ट ट 
मागयदशयन िएको छ । हाल यस मन्रालयअन्तगयत १० महाशाखा, २ वििाग, एक सम्पकय  कायायलय, ३० 
रािदूतािास, ३ स्थायी ननयोग र 7 कन्सलेुट िनरल रहेका छन ्। वयन ै ननकायहरूमाफय त र आफैँ  यस 
मन्रालयले आफ्नो िनूमका र काययहरू सम्पादन गदै आएको छ । 

 

क) महाशाखाहरूिः 
१. दजिण एनसया महाशाखा 
२. उत्तरपूिय एनसया महाशाखा 
३. दजिणपूिय एनसया तथा प्रशान्त महाशाखा 
४. मध्य एनसया, पज चम एनसया तथा अविका महाशाखा 
५. यरुोप तथा अमेररका महाशाखा 
६. िेरीय सङ्गठन महाशाखा 
७. संयकु्त राष्ट रसङ्घ, अन्तरायजष्ट रय सङ्घ सङ्गठन तथा अन्तरायजष्ट रय कानून महाशाखा 
८. नीनत, योिना, विकास कूटनीनत तथा विदेशमा रहेका नेपालीसम्बन्धी महाशाखा 
९. प्रोटोकल महाशाखा 
१०. सामान्य प्रशासन महाशाखा  

  

 

ख) वििागहरूिः 
१. राहदानी वििाग 

२. कन्सलुर सेिा वििाग 

 

 

ग) सम्पकय  कायायलय: 
१. िीरगञ् ि 

 

 

घ) परराष्ट्र मानमला अध्ययन प्रनतष्ठान 
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ङ) विदेशजस्थत कूटनीनतक ननयोगहरू:  

१. नेपाली रािदूतािासिः ३०  

२. स्थायी ननयोगिः ३  

३. नेपाली कन्सलेुट िनरलिः 7 

 

२) परराष्ट र मन्रालयको काम, कतयव्य र अनधकार: 

 नेपाल सरकार (कायय वििािन) (पवहलो संशोधन) ननयमािली, २०७४ मा परराष्ट र मन्रालयको काययिेर 
देहायबमोजिम उल्लेख िएको छ: 

१. नेपालको परराष्ट र नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायायन्ियन र मूल्याङ्कन;  

२. विदेशी राष्ट रहरू तथा संयकु्त राष्ट रसङ्घलगायतका अन्तरायजष्ट रय, िेरीय सङ्गठनहरूसँगको सम्बन्ध;  

३. नेपालजस्थत विदेशी ननयोगहरूसँग सम्बन्ध, समन्िय एिम ्विदेशमा नेपालको कूटनीनतक 
प्रनतनननधत्ि; 

४. नेपालको अन्तरायजष्ट रय सीमा- सम्बन्ध; 

५. विदेशमा नेपालको प्रनतनननधत्ि; 

६. अन्तरायजष्ट रय िगतमा नेपालको प्रनतष्ट ठा अनििवृद्ध; 

७. नेपाल तथा अन्य देशका नागररकको आ-आफ्नो सरकारबाट व्यजक्तमानथको दाबा; 
८. कन्सलुर प्राजटटस र कन्सलुर सेिा; 
९. विदेशमा रहेका नेपाली नागररकहरूको अनिलेख तथा नतनीहरूको हक, वहत, उद्धार र संरिण; 

१०. अनतनथ सत्कार, जशष्ट टाचार र ओहदाको प्रमाणपर; 

११. अनधकारपर (के्रडेजन्सयल); 

१२. आनथयक तथा विकास कूटनीनत; 

१३. विदेशी राज्य र कूटनीनतक प्रनतनननधको सवुिधा तथा उन्मजुक्त; 

१४. गैरआिासीय नेपाली; 
१५. परराष्ट र मानमला सम्बन्धमा प्रदेशहरूसँग सम्पकय  र समन्िय; 

१६. कूटनीनतक आचारसंवहता; 
१७. अन्तरायजष्ट रय तहमा िनस्तरीय एिम ्गैरसरकारी संस्थास्तरीय सम्बन्धको विकास; 

१८. राहदानी, विदेशमा ददइने निसा;  
१९. कूटनीनतक तहमा हनुे िाताय, सम्झौता र सजन्ध; 

२०. विषयगत मन्रालयबाट हनुे िाताय, सम्झौता, सजन्ध, समझदारीमा सहमनत र समन्िय; 

२१. मन्रालयसम्बन्धी साियिननक संस्थान, प्रानधकरण, सनमनत, प्रनतष्ट ठान, कम्पनी आददको सञ् चालन र 
ननयमन; 

२२. नेपाल परराष्ट र सेिाको सञ् चालन । 
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३) परराष्ट्र मन्रालयमा रहन ेकमयचारी संख्या र काययवििरण: 

3.1) सङ्गठन संरचनािः 
 

 

 
 

3.2) काययवििरण:  

क) परराष्ट र मन्रीको सजचिालयको काययवििरण:  

१. प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषदको कायायलयबाट प्राप् त हनु 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 दैननक काययक्रम तयारी गनुयको साथै कायायलयमा हनुे बैठकहरूको अनिम तयारी 
गने । 

४. माननीय मन्रीज्यू उपजस्थत हनुपुने सिा, सम्मलेन, बैठक, गोष्ट ठी, काययशालाको वटपोट बनाई नमनत, 
समयसवहतको वििरण िानकारी गराउने र ननधायररत नमनत र समयमा पनुिःस्मरण गराउने व्यिस्था 
गने । 

५. माननीय मन्रीज्यूलाई िेटघाट गनय आउनहुनुे रािदूत, ननयोगप्रमखु, विदेशी रािदूत तथा विनिन् न 
ननकायहरूका प्रनतनननध तथा पदानधकारीहरूलाई िेटघाटको काययक्रम नमलाउने । 

६. माननीय मन्रीज्यूको काययकिमा िएको बैठकको माइन्यूट तयार गने र िएको ननणयय कायायन्ियनका 
लानग िानकारी गराउने । 

७. ननददयष्ट ट अन्य कायय गने । 
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ख)  परराष्ट र सजचिको कायायलयको काययवििरण: 

१. काययवििािन ननयमािलीअनसुार मन्रालयसम्बन्धी काययहरू सम्पादन गनय आियक नीनत, ननयम, 
योिनाहरू तिुयमा गरी रायसाथ नेपाल सरकारमा सझुाि पेश गने । 

२. नेपाल सरकारबाट स्िीकृत परराष्ट र नीनत, ननयम, योिना तथा काययक्रमहरू कायायन्ियन गने, गराउन े
र अनगुमन गने । 

३. काठमाडौंजस्थत विदेशी रािदूत तथा अन्य अन्तरायजष्ट रय सङ्घसंस्थाका आिासीय प्रनतनननधहरूसँगको 
ननरन्तर सम्पकय बाट दिपिीय एिम ्बहपुिीय सम्बन्ध विस्तार गने, गराउने । 

४. विदेशी कूटनीनतक ननयोग तथा नेपालजस्थत अन्तरायजष्ट रय सङ्घसंस्थालाई पने कदठनाइहरूको ननिारण 
गने, गराउने । 

५. नेपाल सरकारको ननणययको लानग वििागीय मन्रीबाट स्िीकृत विनिन् न विषयसम्बन्धी प्रस्ताि ननणययाथय 
मजन्रपररषद् मा पेश गने ।  

६. नेपाल सरकारका विनिन् न मन्रालयहरू, सङ्घसंस्थाहरू र परराष्ट र मन्रालयबीच समन्िय गने ।  

७. सशुासन ऐन, काननु र ननयमािलीअनसुार तोवकएका काययहरू सम्पादन गने । 

८. माननीय परराष्ट रमन्रीबाट अनधकार प्रत्यायोिन िएबमोजिम गनुयपने काययहरू सम्पन् न गने । 

९. मन्रालयको दैननक प्रशासन सञ् चालन गने, गराउने । 

१०. मातहतका पदानधकारीहरूलाई आियक ननदेशन एिम ्सपुररिेिण 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 परराष्ट र सेिाको 

सञ् चालन गने  । 

2. विदेशजस्थत नेपाली ननयोगहरूमा खवटई िाने रािदूतलगायतका पदानधकारीहरूको ननयजुक्त, काि, 
नबदा, काययवििरण, काययसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका कायय गने । 

3. मन्रालय र अन्तगयतका ननकायहरूमा ररक्त पदमा पदपूनतय, सरुिा (आन्तररक तथा विदेशजस्थत नेपाली 
कूटनीनतक ननयोगहरूमा समते), बढुिा, काि, नबदा, ननिजृत्तिरण, वििागीय कारबाही, अिकाश तथा 
सेिाका अन्य शतयसम्बन्धी काययहरू गने । 

4. कमयचारीको गनुासो व्यिस्थापनसम्बन्धी कायय गने । 

5. मन्रालय र अन्तगयतका ननकायहरूबीच समन्िय, काययसम्पादनको मूल्याङ्कन र सपुरीिेिण गने । 

6. मन्रालय र अन्तगयतका ननकायहरूको काययसम्पादनमा चसु्तता, व्यिजस्थत िनसम्पकय  तथा सेिा प्रिाहमा 
प्रिािकाररताको माध्यमबाट सशुासन कायम  गने । 

7. कमयचारीको काययिमता अनििृवद्धको लानग सेिाकालीन र िैदेजशक तालीमको पवहचान गरी आियक 

तालीम उपलब्ध गराउने व्यिस्था गने।  

8. परराष्ट र सेिा सञ् चालनसम्बन्धी योिना, नीनत, ऐन, ननयम र काययक्रमहरूको तिुयमा तथा कायायन्ियन गने।  

9. कमयचारीको व्यजक्तगत अनिलेख अद्यािनधक गने। 

10. मन्रालय र अन्तगयतका ननकायहरूको मौिदुा सङ्गठन संरचना, दरबन्दी, काययबोझबीच सन्तलुन कायम 

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

गने ।  
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11. मन्रालयको समि कामको प्रनतिदेन तयार गने र आियकताअनसुार विदेशजस्थत नेपाली ननयोगहरूलाई 

उपलब्ध गराउने । 

12. राजष्ट रय दृजष्ट टकोणले महत्त्िपूणय रािनीनतक, आनथयक, सामाजिक एिम ्अन्य गनतविनधहरूबारे सूचना सङ्कलन 

र सम्पादन गरी विदेशजस्थत नपेाली  ननयोगहरूलाई पषृ्ट ठपोषण गने । 

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

14. विदेशजस्थत नेपाली ननयोगहरूको सम्पजत्त खररदसम्बन्धी दीघयकालीन योिना बनाउन े। 

15. िावषयक रूपमा नेपाली ननयोगहरूको सम्पजत्त खररद गने  । 

16. मन्रालय र अन्तगयतका ननकायहरूको चल-अचल सम्पजत्त खररद, संरिण, संिद्धयन र अनिलेख 

व्यिस्थापनको कायय गने/गराउने ।  

17. जिन्सी व्यिस्थापन र ननरीिणसम्बन्धी कायय गने । 

18. मन्रालयको िेबसाइट तथा इन्टरनेट सचुारू तिरले सञ् चालनको व्यिस्था नमलाउने । 

19. मन्रालय तथा विदेशजस्थत नपेाली ननयोगका लानग िावषयक बिेट तिुयमा गने र रकम ननकासाको व्यिस्था 
तथा अन्य आनथयक वििरण तयार गरी केन्रीय लेखा राख् ने कायय गने ।  

20. मन्रालय तथा विदेशजस्थत नेपाली ननयोगको आन्तररक तथा अजन्तम लेखापरीिण गने र बेरुि ुलगत तयार 
पाने । 

21. कमयचारीको पेकी, बेरुिकुा साथै मन्रालय तथा विदेशजस्थत नेपाली ननयोगको बेरुिसुमेत फर्छ्यौट िा 
असलु उपर गने गराउने । 

22. आनथयक प्रशासनसम्बन्धी ऐन, ननयम तथा लेखा राख् ने सम्बन्धमा विदेशजस्थत नेपाली ननयोगहरूलाई 

आियक ननदेशन एिम ्सल्लाह ददने ।  

23. कमयचारी प्रशासन, ननयोग प्रशासन र आनथयक प्रशासनसम्बन्धी अन्य कायय गने ।  

24. सेिाका लानग आियक िनशजक्तको अनमुान, िजृत्तविकासका काययहरू गने ।  

25. सेिाका लानग िनशजक्तलाई आियक अध्ययन, तालीम, िैदेजशक िाषा तालीम गराउने । 

26. सेिाका लानग आियक तालीमका लानग अन्तरायजष्ट रय सहयोग िटुाउने । 

27. अजख्तयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगको फोकल प्िाइन्टको रूपमा कायय गने । राजष्ट रय सतकय ता 
केन्रसँग सम्बजन्धत विषयमा फोकल प्िाइन्टको रूपमा कायय गने । 

28. हेलो सरकार तथा सूचना अनधकारीसम्बन्धी कायय । 

29. अड् डा अदालतमा परराष्ट र मन्रालयविरुद्ध परेका मदु्दाहरूको नेपाल सरकारका तफय बाट प्रनतरिा । 

30. साियिननक खररद ऐन एिम ्ननयमािलीबमोजिम मन्रालय एिम ्ननयोगलाई ननयनमत रूपमा मालसामान, 
िस्त ुआपूनतय तथा वितरण। 

31. मन्रालयको टेनलफोन, फ्याटस, इमेल, िेबसाइटको व्यिस्थापन र सञ् चालन गने । 

32. अन्य महाशाखाहरूलाई नतोवकएको कायय गने । 

 

२. दजिण एनसया महाशाखा 
1. महाशाखाको काययिेरअन्तगयत रहेका मलुकुहरूसँगको दिपिीय रािनीनतक तथा कूटनीनतक सम्बन्ध 

विस्तार एिम ्सदुृढीकरणसम्बन्धी काययहरू गने । 

2. महाशाखाको काययिेरअन्तगतयका मलुकुहरूसँगको आनथयक, प्राविनधक, साँस्कृनतक र सामाजिक 

सहयोगसम्बन्धी काययहरू गने । 

3. महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका देश र नेपालबीचको दिपिीय सम्बन्धका बारेमा वििरण अद्यािनधक 

गने। 

4. महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका देशहरूको देशगत पररचय (Country Brief), दिपिीय सम्बन्ध 

(Bilateral Relations) र तलुनात्मक तथ्याङ्कतानलका (Comparative Fact Sheet) तथा ती 
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देशहरूमा घटेका महत्त्िपूणय घटनाहरूको ननयनमत अनगुमन गरी वि लेषणसवहत प्रनतिदेन तयार पाने 

कायय गने । 

5. महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका विषयमा आियकतानसुार िाषण, िक्तव्य, प्रसे विज्ञजप् त, िातायका 
बुदँाहरू (Talking Points), िातायको अनिलेख (Records of Talks)  लगायतका दस्ताबेि तयार 
गने । 

6. महाशाखाअन्तगयतका मलुकुहरूसँगको दिपिीय व्यापार, संयकु्त लगानी र पारिहनसम्बन्धी आियक 

कायय सम्पादन गने । 

7. महाशाखाअन्तगयतका देशसँगको सम्बन्धका विविध आयामहरूलाई व्यिजस्थत गनय गठन गररएका 
दिपिीय परामशय संयन्र (Bilateral Consultative Mechanisms) सम्बन्धी काययहरू गने । 

8. बदनलदँो वि ि पररिशेमा नेपालले अजख्तयार गनुयपने िारत नीनतको ननमायण, सञ् चालन तथा कायायन्ियनका 
लानग अिणी िनूमका ननिायह गने ।  

9. नेपाल-िारत सम्बन्ध विस्तार एिम ्सदुृढीकरणका लानग सम्बजन्धत सङ्घसंस्था, स्िदेशी तथा विदेशी 
बवुद्धिीिी तथा जचन्तन-समूह  (Think Tank) हरूसँगको अन्तरवक्रया गराउने ।  

10. नेपालको आनथयक विकासका लानग महाशाखाको काययिरेअन्तगयतका मलुकुहरूसँग िैदेजशक रोिगार, 
व्यापार, िैदेजशक लगानी, पययटनिस्ता उच्च प्रनतफलयकु्त िेरहरू पवहल्याउने र त्यसका लानग आियक 

पने दिपिीय, िेरीय तथा बहपुिीय सजन्ध, सम्झौता र समझदारीसम्बन्धी काययहरू गने ।  

11. आफ्नो काययिेरअन्तगयतका देशमा रहेका नेपाली ननयोगहरूसँग आियक समन्िय गरी अन्तरायजष्ट रय 

िगतमा नेपालको छविलाई अनििृवद्ध गने तथा नेपालको वहत प्रिद्धयनको िातािरण नसियना गने ।   

12.  नेपाल सरकारका मन्रालयहरूबाट महाशाखा सम्बजन्धत मलुकुहरू तथा ननकायसगँ हनुे काययको 
समन्िय गने । 

13.  नेपाल-िारत सीमानासम्बन्धी काययहरू गने । 

14.  उच्चस्तरीय तथा सरकारीस्तरमा हनु ेभ्रमणका आदानप्रदानसम्बन्धी काययहरू सञ् चालन र सम्पादन गने। 

15. महाशाखाको काययिरेअन्तगयत रहेका मलुकुहरूसँगको नपेालको परराष्ट र नीनत र कूटनीनतक सम्बन्ध 

एिम ्कूटनीनतक उन्मजुक्तका विषयमा नेपाल सरकारका सम्बजन्धत ननकायहरूलाई आियक परामशय 
ददने ।  

16. लाइसेन्स तथा अनमुनतपर (Permit) सम्बन्धी काययहरू गने । 

17.  महाशाखाअन्तगयतका नेपाली ननयोगहरूलाई आियकता अनरुूप ननदेशन, सझुाि, सहयोग र सूचना 
उपलब्ध गराउने कायय । 

18.  महाशाखाको काययिेरअन्तगयत पने नेपालमा रािदूतािास/ननयोग नरहेका  मलुकुका रािदूतािास/ 
कूटनीनतक ननयोग नेपालमा स्थापना गनय प्रयत् न गने । 

19. महाशाखाका काययिेरअन्तगयत पने नेपाली रािदूतािास/ननयोग निएका मलुकुहरूमा नेपाली 
रािदूतािास/ ननयोग स्थापना गनय पहल गने । 

20.  महाशाखाअन्तगयतका मलुकुहरूसँग िनस्तरको सम्बन्ध विकाससम्बन्धी कायय गने । 

21. नेपाल, िारत हुँदै तेस्रो देशसम्म पहुँचका लानग पारिहन स्थापनासम्बन्धी कायय गने । 

22. नेपाल-िारत ऊिायसम्बन्धी कायय गने । 

 

३. उत्तरपूिय एनसया महाशाखा 
1. नेपालको ननकट नछमेकी नमरराष्ट र चीन तथा महत्त्िपूणय दिपिीय सहयोग गने नमरराष्ट र िापानसँग 

सददयौँदेजख रवहआएको असल नछमेकीपनका साथै सहयोगात्मक र सौहादयपूणय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ 

बनाउन प्रयत् न गने। 

2. महाशाखाको काययिेरअन्तगयत रहेका मलुकुहरू (चीन, िापान, प्रिाताजन्रक िनगणतन्र कोररया, 
गणतन्र कोररया र मङ्गोनलया) सँगको दिपिीय रािनीनतक तथा कूटनीनतक सम्बन्धसम्बन्धी कायय गने। 
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3. महाशाखाको काययिेरअन्तगयत रहेका राष्ट रहरूसँग नेपालको परराष्ट र नीनतको तिुयमा तथा 
कायायन्ियनसम्बन्धी काययहरू गने। 

4. महाशाखाको काययिरेअन्तगयत रहेका मलुकुहरूसँगको नेपालको परराष्ट र र कूटनीनतक सम्बन्ध एिम ्

कूटनीनतक उन्मजुक्तका विषयमा नेपाल सरकारका सम्बजन्धत ननकायहरूलाई आियक परामशय ददने । 

5. महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका देशहरूको देशगत पररचय (Country Brief),  दिपिीय सम्बन्ध 

(Bilateral Relations) र तलुनात्मक तथ्याङ्कतानलका (Comparative Fact Sheet) तथा ती 
देशहरूमा घटेका महत्त्िपूणय घटनाहरूको ननयनमत अनगुमन गरी वि लेषणसवहत प्रनतिदेन तयार पाने । 

6. महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका विषयमा िाषण, िक्तव्य, प्रसे विज्ञजप् त, िातायका बुदँाहरू (Talking 

Points)  र िातायको अनिलेख (Records of Talks)  लगायतका दस्ताबेि तयार गने । 

7. आफ्नो काययिेरअन्तगयतका देशमा रहेका नेपाली ननयोगहरूसँग आियक समन्िय गरी अन्तरायजष्ट रय 

िगतमा नेपालको छविलाई अनििृवद्ध गने तथा नेपालको वहत प्रिद्धयनको िातािरण नसियना गने । 

8. महाशाखाको काययिरेअन्तगयतका मलुकुहरूसँगको आनथयक, प्राविनधक, सांस्कृनतक र सामाजिक 

सहयोगसम्बन्धी कायय  गने । 

9. नेपालले अजख्तयार गदै आएको एक चीन नीनतलाई सरकारका प्रत्येक तहमा यथोजचत रूपमा कायायन्ियन 

गराउनका लानग सञ् चार तथा समन्ियसम्बन्धी कायय गने । 

10.  बदनलदँो वि ि पररिशेमा नपेालले अजख्तयार गनुयपने चीन नीनतको ननमायण तथा कायायन्ियनका लानग 

अिणी िनूमका ननिायह गने ।  

11. नेपाल-चीन सम्बन्ध विस्तार एिम ् सदुृढीकरणका लानग सम्बजन्धत सङ्घसंस्था, स्िदेशी तथा विदेशी 
बवुद्धिीिी तथा बौवद्धकिगय  (Think Tank) हरूसँगको अन्तरवक्रया गराउने ।  

12.  नेपाल र महाशाखाको काययिेरअन्तगतयका देशहरूबीच उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानलाई ननयनमत 

र व्यिजस्थत गरी राजष्ट रय वहतमा प्रयोग गने । 

13.  नेपाल सरकारका मन्रालयहरूबाट महाशाखा सम्बजन्धत मलुकुहरू तथा ननकायसँग सम्बजन्धत 
काययहरूको समन्िय गने।  

14.  नेपाल र चीनको स्िशानसत िरे नतब्बतबीचको ऐनतहानसक सम्बन्धलाई थप मिबतु बनाउन प्रयत् न  गने।  

15.  नेपाल र चीनबीचको सीमा व्यिस्थापन (Border Management) र सीमा सरुिा (Border Security  

Management) लाई थप व्यिजस्थत गने । 

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

17.  चीन, हङकङ तथा मकाओमा रहेका नेपालीहरूको हकवहत संरिणका सम्बन्धमा सम्बजन्धत ननयोगसगँ 

आियक समन्िय गने । 

18.  चीनका विशेष प्रशासकीय िेरहरू हङकङ र मकाओ तथा नेपाली श्रमशजक्तका लानग आकषयक रोिगारीको 
बिारको रूपमा रहेको गणतन्र कोररयामा थप रोिगारीका अिसरहरू पवहल्याउन प्रयत् न गने।  

19.  चीनको आनथयक विकासका साथै अन्तरायजष्ट रय सम्बन्धमा यसले खेल्न ेिनूमकालाई अध्ययन अनसुन्धान 

गरी अद्यािनधक प्रनतिदेन तयार गने । 

20. महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका देशहरूसँग स्थावपत/स्थापना हनुे दिपिीय संयन्रसम्बन्धी काययहरू 

गने। 

21. नेपालको आनथयक विकासका लानग महाशाखाको काययिरेअन्तगयतका मलुकुहरूसँग िैदेजशक रोिगार, 
व्यापार, िैदेजशक लगानी, पययटनिस्ता उच्च प्रनतफलका िरे पवहल्याउने र त्यसका लानग आियक पने 

दिपिीय तथा बहपुिीय  सजन्ध, सम्झौता र समझदारीसम्बन्धी काययहरू गने ।  

22. महाशाखाअन्तगयतका मलुकुहरूबाट नेपाललाई उपलब्ध हनुे विनिन् न छारिजृत्त, तालीम िस्ता अिसरहरू 

प्राप् त गरी नेपाल सरकारका सम्बजन्धत ननकायहरूमा पठाउने र त्यस्ता अिसरहरूको समजुचत उपयोगको 
व्यिस्था नमलाउने कायय गने । 
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23. महाशाखाअन्तगयतका ननयोगहरूले आफ्नो काययिेरमा बसोबास गने, कामकाि गने नेपालीहरूको हकवहत 

र कल्याण अनििवृद्ध गने काययहरू गने । 

24. नेपाल र महाशाखाको काययिरेअन्तगयतका देशहरूबीच िनस्तरको सम्बन्ध अनििृवद्ध गने काययहरू गने ।  

25. नेपालमा रािदूतािास/ननयोग नरहेका महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका मलुकुहरूका रािदूतािास/ 
कूटनीनतक ननयोग नेपालमा स्थापना गनय पहल गने । 

26. नेपाली रािदूतािास/कूटनीनतक ननयोग निएका महाशाखाका काययिरेअन्तगयतका मलुकुहरूमा नेपाली 
रािदूतािास/कूटनीनतक ननयोग स्थापना गराउन पहल गने । 

27.  महाशाखाअन्तगयत रहेका नेपाली ननयोगहरूलाई आियकताअनरुूप ननदेशन, सझुाि, सहयोग र सूचना 
उपलब्ध गराउने कायय गने । 

28.  महाशाखाअन्तगयतका मलुकुहरूबाट नेपाल भ्रमणमा आउनहुनु े विजशष्ट ट पाहनुा तथा सम्बजन्धत देशका 
रािदूतहरूको नेपालका विजशष्ट ट व्यजक्तत्ि (सम्माननीय राष्ट रपनत, सम्माननीय प्रधानमन्री तथा माननीय 

मन्रीहरू) सँगको औपचाररक िेटमा सहिागी हनुे । 

 
 

४. दजिणपूिय एनसया तथा प्रशान्त महाशाखा 
1. महाशाखाको काययिेरअन्तगयत रहेका दजिणपूिय एनसयाका मलुकुहरू (कम्बोनडया, नसङ्गापरु, नियतनाम, 

मलेनसया, म्यान्मार, लाओस र थाइल्याण्ड) र प्रशान्त िरेका मलुकुहरू (अष्ट रेनलया, न्यजुिल्याण्ड र अन्य 

साना देशहरू) सँगको दिपिीय रािनीनतक तथा कूटनीनतक सम्बन्ध विस्तार एिम ्सदुृढीकरणसम्बन्धी 
कायय गने। 

2. नेपालको विकास प्रवक्रयाका साझेदार राष्ट रहरू (अष्ट रेनलया, न्यजुिल्याण्ड आदद) सँग दिपिीय संयन्रहरू 

ननमायण गरी राजष्ट रय वहतको प्रिद्धयनलाई सनुनज चत गने । 

3. महाशाखाको काययिरेअन्तगयतका राष्ट रहरूसँग नेपालको परराष्ट र नीनत तिुयमा एिम ्

कायायन्ियनसम्बन्धी कायय गने । 

4. महाशाखाको काययिरेअन्तगयत रहेका मलुकुहरूसँगको नपेालको परराष्ट र र कूटनीनतक सम्बन्ध एिम ्

कूटनीनतक उन्मजुक्तका विषयमा नेपाल सरकारका सम्बद्ध ननकायहरूलाई आियक परामशय ददने । 

5. महाशाखाको काययिेरअन्तगयत रहेका मलुकुहरूको परराष्ट र नीनत र कूटनीनतक उन्मजुक्तका विषयमा 
नेपाल सरकारका सम्बजन्धत ननकायहरूलाई आियक परामशय ददने । 

6. महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका देशहरूको देशगत पररचय (Country Brief), दिपिीय सम्बन्ध 

(Bilateral Relations), तलुनात्मक तथ्याङ्कतानलका (Comparative Fact Sheet) तथा ती 
देशहरूमा घटेका महत्त्िपूणय घटनाहरूको ननयनमत अनगुमन गरी वि लेषणसवहत प्रनतिदेन तयार पाने । 

7. महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका विषयमा िाषण, िक्तव्य, प्रसे विज्ञजप् त, िातायका बुदँा (Talking 

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

8. आफ्नो काययिेरअन्तगयतका देशमा रहेका नेपाली ननयोगहरूसँग आियक समन्िय गरी नेपालको 
छविलाई अन्तरायजष्ट रय िगतमा अनििृवद्ध गने तथा नेपालको वहत प्रिद्धयनको िातािरण नसियना गने । 

9. महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका मलुकुहरूसँगको आनथयक, प्राविनधक, साँस्कृनतक र सामाजिक 

सहयोगसम्बन्धी कायय गने। 

10. नेपाल र महाशाखाको काययिरेअन्तगतयका देशहरूबीच उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानलाई ननयनमत 

र व्यिजस्थत गरी राजष्ट रय वहतमा प्रयोग गने । 

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

12. महाशाखाको काययिेरका देशहरूसँग स्थावपत/स्थापना हनु ेदिपिीय संयन्रसम्बन्धी काययहरू गने। 
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13. नेपालको आनथयक विकासका लानग महाशाखाको काययिरेअन्तगयतका मलुकुहरूसँग िैदेजशक रोिगार, 
व्यापार, िैदेजशक लगानी, पययटनिस्ता उच्च प्रनतफलका िरे पवहल्याउने र त्यसका लानग आियक पने 

दिपिीय तथा बहपुिीय सजन्ध, सम्झौता र समझदारी गने एिम ्अल्पकालीन, दीघयकालीन रणनीनत तयार 
गनेसम्बन्धी काययहरू गने ।  

14. महाशाखाअन्तगयतका मलुकुहरूबाट नेपाललाई उपलब्ध हनु ेछारिृजत्त, तालीमिस्ता अिसरहरू प्राप् त 

गरी नेपाल सरकारका सम्बजन्धत ननकायहरूमा पठाउन े र त्यस्ता अिसरहरूको समजुचत उपयोगको 
व्यिस्था नमलाउने कायय । 

15. महाशाखाको काययिरेअन्तगयतका मलुकुहरूमा बसोबास एिम ्कामकाि गने नेपालीहरूको हकवहत र 
कल्याण अनििृवद्धसम्बन्धी काययहरू गने । 

16. महाशाखाको काययिरेनिर पने मलुकुहरूको नेपालमा रहेका रािदूतािासहरूसँग ननकट सम्पकय मा रही 
आपसी वहतका विषयमा सहिीकरण र समन्िय गने । 

17. नेपालमा रािदूतािास, कूटनीनतक ननयोग नरहेका महाशाखाको काययिरेअन्तगयतका मलुकुहरूका 
रािदूतािास, कूटनीनतक ननयोग नेपालमा स्थापना गनय प्रयत् न गने । 

18. नेपाली रािदूतािास/ननयोग निएका महाशाखाका काययिेरअन्तगयतका मलुकुहरूमा नेपाली 
रािदूतािास/ननयोग स्थापना गनय पहल गने । 

19. महाशाखाअन्तगयत रहेका नेपाली कूटनीनतक ननयोगहरूलाई आियकताअनरुूप ननदेशन, सझुाि, सहयोग 

र सूचना उपलब्ध गराउने । 

 

५. मध्य एनसया, पज चम एनसया तथा अविका महाशाखा 
1. महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका राष्ट रहरूसँग नेपालको परराष्ट र नीनत तिुयमा, सफल सञ् चालन तथा 

कायायन्ियनसम्बन्धी काययहरू गने । 

2. महाशाखाको काययिरेअन्तगयतका देशहरूको परराष्ट र नीनतका बारेमा अिधारणापर तयार गने र 
अद्यािनधक गने । 

3. महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका देशहरूको देशगत पररचय (Country Brief), दिपिीय सम्बन्ध  

(Bilateral Relations) र तलुनात्मक तथ्याङ्कतानलका (Comparative Fact Sheet) तथा ती 
देशहरूमा घटेका महत्त्िपूणय घटनाहरूको ननयनमत अनगुमन गरी वि लेषणसवहत प्रनतिदेन तयार पाने । 

4. महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका विषयमा िाषण, िक्तव्य, प्रसे विज्ञजप् त, िातायका बुदँाहरू (Talking 

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

5. महाशाखाको काययिरेअन्तगयत रहेका मलुकुहरूसँगको नपेालको परराष्ट र नीनत र कूटनीनतक सम्बन्ध 

एिम ् उन्मजुक्तका विषयमा नेपाल सरकारका सम्बद्ध ननकायहरूलाई आियक परामशय उपलब्ध 
गराउने। 

6. महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका देश र नेपालबीचको दिपिीय सम्बन्धका बारेमा वििरण अद्यािनधक 

गने। 

7. महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका देशहरूमा घटेका महत्त्िपूणय घटना र विकनसत घटनाक्रमहरूको 
ननयनमत अनगुमन गनुयको साथै वि लेषणात्मक अध्ययन गरी प्रनतिदेन तयार गने।  

8. महाशाखाको काययिेरअन्तगयत रही नेपालसँग कूटनीनतक सम्बन्ध स्थापना निएका मलुकुहरूसगँ 

कूटनीनतक सम्बन्ध स्थापनाको पहल गने। 

9. उच्चस्तरीय तथा सरकारीस्तरमा हनु ेभ्रमण आदानप्रदानसम्बन्धी कायय गने।  

10. िैदेजशक रोिगारीको अनििृवद्ध गने र तत्सम्बन्धमा पने समस्या ननराकरणका लानग विदेशजस्थत नेपाली 
ननयोगहरू, नेपालजस्थत विदेशी कूटनीनतक ननयोगहरू र अन्य सरोकारिाला ननकायहरूसँग ननरन्तर 
समन्िय गने ।  
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11. आफ्नो काययिेरअन्तगयतका देशमा रहेका नेपाली ननयोगहरूसँग आियक समन्िय गरी अन्तरायजष्ट रय 

िगतमा नेपालको छविलाई अनििृवद्ध गने तथा  नेपालको वहत प्रिद्धयनको िातािरण नसियना गने।  

12. नेपालको आनथयक विकासका लानग महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका मलुकुहरूसँग िैदेजशक रोिगार, 
व्यापार, िैदेजशक लगानी, पययटनिस्ता आनथयक कूटनीनतका उच्च प्रनतफल िएका िेरहरू पवहल्याउने र 
त्यसका लानग आियक पने दिपिीय तथा बहपुिीय सजन्ध, सम्झौता र समझदारीसम्बन्धी काययहरू गने।  

13. नेपालमा रािदूतािास/ननयोग नरहेका महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका मलुकुहरूका रािदूतािास, 

कूटनीनतक ननयोग नेपालमा स्थापना गनय प्रयत् न गने ।  

14. नेपाली रािदूतािास/ननयोग निएका महाशाखाका काययिेरअन्तगयतका मलुकुहरूमा नेपाली 
रािदूतािास/ननयोग स्थापना गनय पहल गने । 

15. महाशाखाको काययिरेअन्तगयतका देशहरूमा नेपाली विद्याथीहरूलाई अध्ययनको अिसर उपलब्ध गराउन 

प्रयास गने । 

16. महाशाखाको काययिरेमा बसोबास एिम ् कामकाि गने नेपालीहरूको हकवहत र कल्याण 

अनििृवद्धसम्बन्धी काययहरू गने । 

17. नेपाल र महाशाखाको काययिेरका देशहरूबीच िनस्तरको सम्बन्ध अनििृवद्ध गने काययहरू सम्पादन  

गने ।   

18. नेपाल सरकारले समयसमयमा ननणयय िा ननदेशन गरेका अन्य काययहरू सम्पादन गने । 

 

६. जशष्ट टाचार महाशाखा 
1. नेपाली रािदूतहरू र सैननक सहचारीहरूको ननयजुक्तको लानग सम्बजन्धत मलुकुहरूबाट सहमनत प्राप् त 

गनय कूटनीनतक पराचार गने, निननयकु्त रािदूतहरूको ओहदाको प्रमाणपर तयार गने एिम ्नेपालका 
लानग विदेशी रािदूतहरू र सैननक सहचारीहरू ननयकु्त गनय नमरराष्ट रहरूले गरेको प्रस्तािमा नेपाल 
सरकारको तफय बाट सहमनत प्रदान गने । 

2. नेपालका लानग रािदूत ननयकु्त कूटनीनतज्ञहरूलाई राष्ट रपनतसमि ओहदाको प्रमाणपर पेश गने व्यिस्था 
नमलाउने । 

3. नमरराष्ट रहरूको राजष्ट रय ददिसको उपलक्ष्यमा नेपालका राष्ट रप्रमखु र सरकारप्रमखुहरूको तफय बाट बधाई 

तथा शिुकामना सन्देशहरू पठाउने; सोही अिसरमा आयोिना हनु ेस्िागत समारोहमा नपेाल सरकारको 
तफय बाट प्रमखु अनतनथको उपजस्थनत सनुनज चत गराइय उपजस्थनतका समयमा सहिकतायको काम गने । 

4. नेपालका अनत विजशष्ट ट एिम ्विजशष्ट ट पदानधकारीलाइय प्राप् त हनुे र उहाँहरूले आ÷आफ्ना समकिीलाइय 
पठाउनहुनुे जचठ्ठीपर, सन्देश र शिुकामनाहरू दिैुतफय का उच्च गन्तव्य स्थानहरूमा सम्प्रषेण गने । 

5. विदेशी राष्ट रहरूसँग कूटनीनतक सम्बन्ध स्थापनासम्बन्धी कायय गने । 

6. विदेशी नमरराष्ट रले नेपालमा अिैतननक िाजणज्यदूत ननयकु्त गनय गरेको प्रस्तािमा स्िीकृनत प्रदान गनय 
आियक तयारी पूरा गरी नेपाल सरकारको तफय बाट सहमनत प्रदान गने एिम ्ननयजुक्तपर (Letter of 

Commission) प्राप् त िएपनछ स्िीकृनतपर (Exequatur) िारी गने र नेपाल सरकारले विदेशजस्थत 
विनिन् न मलुकु र शहरका लानग ननयकु्त गने अिैतननक िाजणज्यदूत/ महािाजणज्यदूतको लानग सम्बजन्धत 

मलुकुबाट सहमनत प्राप् त गरी ननयजुक्तपर (Letter of Commission) तयार गरी पठाउन े।   

7. नेपालमा रहेका विदेशी कूटनीनतक ननयोगहरू र अन्तरायजष्ट रय सङ्घसंस्थाहरूको वििरण र विदेशमा रहेका 
नेपाली ननयोगहरूको वििरण अद्यािनधक गरी हरेक िषय नडप्लोमेवटक नलस्ट प्रकाशन गने; विदेशी ननयोग 

र पदानधकारीहरू एिम ्आजश्रत पररिारका सदस्यहरूको लानग नेपालमा सरुिा व्यिस्था नमलाउन नेपाल 
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सरकारका सम्बजन्धत ननकायहरूसँग समन्िय गने, जशष्ट टाचार अभ्यास र कन्सलुर सम्बन्धसम्बन्धी 
आियक वििरण संलग्न गरी नेपाल सरकारको जशष्ट टाचार एिम ्कन्सलुर पजुस्तका (Protocol and 

Consular Handbook) प्रकाशन र अध्यािनधक गने एिम ् कूटनीनतक आचारसंवहताको 
पालनासम्बन्धी काम गने । 

8. नेपालका राष्ट रपनत, उपराष्ट रपनत, प्रधानमन्री एिम ् परराष्ट रमन्रीले नमरराष्ट रहरू र िेरीय एिम ्
अन्तरायजष्ट रय सङ्गठनहरूको औपचाररक कामको नसलनसलामा विदेश भ्रमण गनुयहुँदा एिम ्उहाँहरूका 
समकिी र अन्य पदानधकारीहरूले नेपालको औपचाररक भ्रमण गनुयहँदा नेपाल सरकारबाट काययक्रम 
स्िीकृत गराउने, भ्रमणका काययक्रमहरू तयार गरी काययक्रम पजुस्तका तयार गने; स्िागत समारोह र 
आिास, खानवपन, यातायातको सवुिधा, औपचाररक िोिहरू र उपहारलगायतका जशष्ट टाचार एिम ्

आनतथ्यता कूटनीनतक प्रचलनबमोजिम हनुे व्यिस्था सनुनज चत गराउने र नेपालमा हनुे भ्रमणका लानग 
नेपाल सरकारका सम्बजन्धत ननकायहरूसँग समन्िय गने ।  

9. विजशष्ट ट विदेशी पदानधकारीहरूको प्रयोगको लानग अन्तरायजष्ट रय एिम ् आन्तररक विमानस्थल 

कायायलयहरूमा विजशष्ट ट कि उपलब्ध गराउन े। 

10. नेपालको औपचाररक भ्रमणमा आउन े विजशष्ट ट विदेशी पदानधकारीको लानग सरुिा प्रदान गनय गहृ 

मन्रालयलाई र ददिािोि, रानरिोि आयोिना गनय र अन्य काययक्रमहरू आयोिना गनय नपेाल सरकारका 
सम्बजन्धत मन्रालय िा अन्य ननकायलाई सहयोग र सल्लाह प्रदान गने । 

11. नेपालमा आयोिना हनुे दिपिीय, िेरीय तथा बहपुिीय सिा, सम्मेलन, सेनमनार र बैठकको तयारी, 
सम्मेलन एिम ् िातायस्थलको सिािट र अन्य व्यिस्था नमलाउने; सम्मेलनका लानग आियक 
सामिी, याजन्रक एिम ्विद्यतुीय उपकरण एिम ्मसलन्दको व्यिस्था गने; सम्मलेन सजचिालयको 
व्यिस्था गने, सहिागीहरूको लानग पररचयपर, प्रिेशपर तथा सरुिा काडय िारी गने; काययक्रम 
पजुस्तका प्रकाशन गने, पनु: प्रयोग हनुसटन ेसामिीहरूको उजचत िण्डारण गरी काययक्रमको समेत 
अनिलेख राख् न ेलगायत तत्सम्बन्धी अन्य विविध कामहरू गने । 

 

७. यरुोप  तथा अमेररका महाशाखा 
1. यरुोप तथा अमेररकी मलुकुहरू एिम ्यरुोवपयन यनुनयनसगँ दिपिीय कूटनीनतक सम्बन्ध विकास र 

विस्तार गनय वक्रयाशील रहने । 

2. महाशाखाको काययिरेअन्तगयतका राष्ट र एिम ् संस्थाहरूसँग दिपिीय उच्चस्तरका भ्रमण तथा 
िातायहरूसम्बन्धी कायय गने । 

3. महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका राष्ट र एिम ्संस्थाहरूको पररचय (Brief), नेपालसँगको दिपिीय 
सम्बन्ध ( Bilateral Relations), तथ्याङ्कतानलका ( Fact Sheet) आदद तयार/अद्यािनधक गने। 

4. महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका राष्ट र एिम ्संस्थाहरूको परराष्ट र नीनतको अध्ययन गरी नेपालको 
रणनीनत तयार/अद्यािनधक गने । 

5. महाशाखाको काययिरेअन्तगयतका राष्ट रहरूसँग नेपालको व्यापार, लगानी तथा पययटन प्रिद्धयन गनयका 
लानग नेपालका सम्बजन्धत ननकायहरूसँग समन्िय गरी आियक िनूमका ननिायह गने। 

6. महाशाखाको काययिरेअन्तगयतका राष्ट रहरूमा रहेका नेपालीहरूको हक वहतलाई संिद्धयन तथा प्रिद्धयन 
गनयका लानग आियक पहल गने। 

7. महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका देशहरूमा घटेका महत्त्िपूणय घटनाहरूको ननयनमत रूपले वि लेषण 
गरी प्रनतिदेन तयार गने। 
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8. नेपालसँग कूटनीनतक सम्बन्ध स्थापना निएका महाशाखाको काययिेरअन्तगयत पने मलुकुहरूसँग 
कूटनीनतक सम्बन्ध स्थापना गनय पहल गने। 

9. यरुोप तथा अमेररकी मलुकुहरू एिम ्यरुोवपयन यनुनयनसँग कूटनीनतक माध्यमिारा आियक समन्िय 
गरी अन्तरायजष्ट रय िगतमा नपेालको वहत प्रिद्धयनको िातािरण नसियना गने एिम ्नपेालको छवि 
अनििृवद्ध गने। 

10. िैदेजशक रोिगारलाई अनििृवद्ध गने र तत्सम्बन्धमा पने समस्या ननराकरणका लानग विदेशजस्थत 
नेपाली ननयोगहरू, नेपालमा रहेका ती देशका कूटनीनतक ननयोगहरू र सरोकारिाला ननकायहरूसँग 
संिाद र समन्ियसम्बन्धी कायय गने । 

11. आफ्नो काययिेरअन्तगयतका विषयमा िाषण, िक्तव्य, प्रसे विज्ञजप् त, िातायका बुदँाहरू (Talking 

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

12. यरुोप तथा अमेररकी मलुकुहरू एिम ्यरुोवपयन यनुनयनसगँ हनुे नेपालका विनिन् न तह र ननकायका 
बैठकहरूको संयोिन तथा समन्िय गने र छलफल िएका विषयिस्तकुो अनिलेखीकरण गने । 

13. नेपालको आनथयक विकासका लानग यरुोप तथा अमेररकी मलुकुहरू एिम ्यरुोवपयन यनुनयनसँग िैदेजशक 
रोिगार, व्यापार, िैदेजशक लगानी, पययटनिस्ता उच्च प्रनतफलका िेर पवहल्याउने र त्यसका लानग 
आियक पने दिपिीय तथा बहपुिीय सजन्ध, सम्झौता र समझदारीसम्बन्धी काययहरू गने। 

14. नेपालमा रािदूतािास/कूटनीनतक ननयोग नरहेका महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका मलुकुहरूका 
रािदूतािास/कूटनीनतक ननयोग नेपालमा स्थापना गनय प्रयत् न गने। 

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

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

17. अन्य ननददयष्ट ट काययहरू गने । 

 

८. संयकु्त राष्ट रसङ्घ, अन्तरायजष्ट रय सङ्घ सङ्गठन तथा अन्तरायजष्ट रय कानून महाशाखा 
1. संयकु्त राष्ट रसङ्घ तथा नेपाल सदस्य रहेका संयकु्त राष्ट रसङ्घका विजशष्ट टीकृत ननकायहरूको बहपुिीय  

कूटनीनत तथा वि ि मानमलाका विषयहरूमा अिधारणापर तयार गने/अद्यािनधक गने ।  

2. अन्तरायजष्ट रय चासो र महत्त्िका समसामवयक विषयहरूमा नेपाल सरकारको दृजष्ट टकोण तथा 
आियकताअनसुार आनधकाररक िक्तव्य तयार गने । 

3. महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका ननकायहरू तथा विषयमा संजिप् त वििरण (Brief) तथा तथ्याङ्कतानलका 
(Fact Sheet) तयार गने र ती ननकाय तथा विषयको सन्दियमा विकनसत घटनाक्रमहरूको ननयनमत 

अनगुमन गरी वि लेषणसवहत प्रनतिदेन तयार पाने कायय  गने ।  

4. संयकु्त राष्ट रसङ्घको महासिा तथा यसका विजशष्ट टीकृत ननकायहरूको सिा, सम्मेलन, बैठक आददमा िाग 

नलन सारितू तयारी गने एिम ्सहिानगता िनाउने । 

5. महाशाखाको काययिेरअन्तगयत रहेका सङ्घ सङ्गठन र कूटनीनतक उन्मजुक्तका विषयमा नेपाल सरकारका 
अन्य ननकायहरूलाई आियक परामशय ददने । 

6. महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका विनिन् न अन्तरायजष्ट रय सङ्घसंस्थाहरूको बैठक, सिा, सम्मेलन आददमा 
नेपाल सरकारका सम्बद्ध ननकायसमतेसँग समन्िय गरी प्रनतनननधत्ि गने ।  

7. महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका बहपुिीय ननकायहरूसगँको सम्बन्धका बारेमा संजिप् त वििरण 

अद्यािनधक गने। 

8. ननशस्त्रीकरणसम्बन्धी विषयहरूमा नेपालको आनधकाररक धारणा तयार गने सन्दियमा National 

Authority of Disarmament Affairs को संयोिन गने । 
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9. महाशाखाको काययिेरअन्तगयतका ननकायहरूमा िएका र हनु ेमहत्त्िपूणय काययहरूको ननयनमत अनगुमन 

गने र विकनसत घटनाक्रमको वि लेषणात्मक अध्ययन गरी प्रनतिदेन तयार गने । 

10. राष्ट रप्रमखु, सरकारप्रमखु, परराष्ट रमन्रीलगायतका विजशष्ट ट व्यजक्तहरूले िाग नलने अन्तरायजष्ट रय सिा, 
सम्मेलन, गोष्ट ठी, बैठक आददमा ददइने िाषण, सम्बोधन र िक्तव्यहरू आियकताअनसुार तयार पाने।   

11. नेपाल सदस्य निएका संयकु्त राष्ट रसङ्घका ननकायहरूको सदस्यता नलन पहल गने र ती ननकायहरूसँग 

सम्बन्ध विकास गने । 

12. संयकु्त राष्ट रसङ्घको 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 काययिरेअन्तगयत रहेका विदेशजस्थत नेपाली ननयोगहरूसँग आियक समन्िय गरी 
अन्तरायजष्ट रय िगतमा नेपालको छविलाई अनििवृद्ध गनय िोड ददने । 

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

17. महाशाखाको काययिरेअन्तगयतका विषयमा िाषण, िक्तव्य, प्रसे विज्ञजप् त, िातायका बुदँाहरू ( Talking 

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

18. संयकु्त राष्ट रसङ्घ मानिअनधकार पररषद्को विनिन् न ननकायहरूबाट नेपालको मानि अनधकार जस्थनतका 
बारेमा उठाइएका मदु्दाहरूको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको आनधकाररक धारणा/प्रनतवक्रया सम्बद्ध सबै 

सरकारी ननकायहरूको समन्ियमा तयार गनय आियक कायय गने। 

19. नेपाल पि िएका महासजन्ध/अनिसजन्धहरूको कायायन्ियन जस्थनतको सम्बन्धमा आिनधक राजष्ट रय 

प्रनतिदेन तयार गने नसलनसलामा समन्िय गने र सम्बद्ध सरकारी ननकायहरूलाई आियक राय परामशय 
ददन।े   

20. नेपालसँग सरोकार राख् ने साियिननक िा ननिी अन्तरायजष्ट रय कानूनको प्र नमा राय परामशय ददने । 

21. नेपाल सरकार िा नेपाल राज्य पि िएको दिपिीय िा बहपुिीय करारको पालना तथा पूरा गनुयपने 

दावयत्िका सम्बन्धमा राय परामशय ददने । 

22. अन्तरायजष्ट रय कानूनसँग सम्बजन्धत राजष्ट रय, िेरीय तथा अन्तरायजष्ट रय सिा, सम्मलेन, गोष्ट ठी, काययशाला 
आददमा नेपालको प्रनतनननधत्ि गनुयको साथै नीनतगत विषयको सम्बन्धमा आियक कायय गने तथा 
अन्तरायजष्ट रय कानूनको सम्बन्धमा पररआएका अन्य कायय गने । 

23. असंलग्न आन्दोलनका विनिन् न विषयहरूमा अिधारणापर तयार गने र अद्यािनधक गने । 

24. असंलग्न आन्दोलनका जशखर सम्मेलन, मन्रीस्तरीय सम्मेलन र अन्य महत्त्िपूणय बैठकहरूमा िाग नलन,े 

नेपालको अिधारणा प्रस्ततु गने । 

25. नेपाल सदस्य रहेका विनिन् न अन्तरायजष्ट रय सङ्घसंस्थाहरूको बैठक, सिा, सम्मेलन आददमा नेपाल 

सरकारका सम्बद्ध ननकायसमतेसँग समन्िय गरी प्रनतनननधत्ि गने।  

26. संयकु्त राष्ट रसङ्घ, यसका विजशष्ट टीकृत अङ्गहरू, कोष तथा अन्तरायजष्ट रय सजन्धिारा बनेका अङ्गहरूमा हनुे 
ननिायचनमा नेपालको लानग समथयन िटुाउन पहल गने तथा अन्य राष्ट रलाई समथयन गने विषयमा अन्य 

मन्रालय एिम ्सम्बजन्धत नपेाली रािदूतािासहरूसँग  समन्िय  गरी  ननणययका लानग  पेश  गने । 

27. संयकु्त राष्ट रसङ्घ, नेपाल सदस्य िएका संयकु्त राष्ट रसङ्घका विजशष्ट टीकृत एिने्सीहरू तथा अन्तरायजष्ट रय एिम ्

िेरीय संस्थाहरूलाई बझुाउनपुने सदस्यता शलु्क िकु्तानी गनय नेपाल सरकारका सम्बजन्धत ननकायहरूसँग 

समन्िय गने । 

28. परराष्ट र मन्रालयसँग सम्झौता गरी नेपालमा िेरीय कायायलय स्थापना गरेर काम गरररहेका  अन्तरायजष्ट रय 

गैरसरकारी संस्थाको सम्झौता निीकरणसम्बन्धी कायय तथा त्यस्ता संस्थामा काम गने विदेशी 
नागररकहरूलाई निसा नसफाररस गनेसम्बन्धी कायय  सम्पादन गने । 
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29. अन्तरायजष्ट रय गैरसरकारी संस्थाको सहिीकरण सनमनत र केन्रीय सल्लाहकार सनमनतको बैठकमा िाग 

नलई परराष्ट र मन्रालयको तफय बाट धारणाहरू प्रस्ततु गने ।  

30. संयकु्त राष्ट रसङ्घ, अन्तरायजष्ट रय सङ्घसङ्गठन तथा अन्तरायजष्ट रय कानून महाशाखाबाट सम्पादन हनु ेकाययसँग 

सम्बजन्धत विषयमा कुन ैगैरसरकारी सङ्घसंस्था दताय गनय राय परामशय माग िई आएमा राय परामशय ददन।े 

31. िलिाय ु पररितयन, ददगो विकास, सहस्राब्दी विकासका लक्ष्य, अनत कमविकनसत तथा िपूररिेजष्ट ठत 

राष्ट रहरूसँग सम्बजन्धत विषयमा संयकु्त राष्ट रसङ्घ एिम ्अन्य सरोकारिाला ननकाय र नपेाल सरकारका 
सम्बजन्धत ननकायहरूसँग समन्िय गने । 

 

९. िरेीय सङ्गठन महाशाखा 
1. यस महाशाखा अन्तगयतका िेरीय/उपिरेीय सङ्गठनहरूका लानग नेपालको राजष्ट रय सम्पकय नबन्द ु

(National Focal Point) का रूपमा परराष्ट र मन्रालय रहेकाले िेरीय सहयोगसम्बन्धी नेपाल 

सरकारको सोच, दृजष्ट टकोण, नीनत, रणनीनत, योिना र काययक्रम आदद तिुयमा गने ।  

2. यी िेरीय सङ्गठनका जशखर सम्मेलनहरू, मन्रीस्तरीय बैठकहरू, सजचिस्तरीय बैठकहरू तथा अन्य 

विनिन् नस्तरका बैठकहरूको तयारी, सहिानगता, प्रनतिेदन (Reporting), अनगुमनसम्बन्धी कामहरू 

गने । ती बैठकहरूमा नेपालले प्रस्ततु गने धारणा, िक्तव्य र सम्बोधनलगायतका सारितू कामहरू गने 

तथा नेपाल सरकारका सम्बजन्धत ननकायहरूसँग समन्िय गराउने ।  

3. नेपालले िेरीय सङ्गठनहरूको अध्यिता िहण गरेको अिस्थामा नसियना हनुे थप काययहरू गने ।  

4. िेरीय सङ्गठनहरूका सजचिालयहरू, विजशष्ट टीकृत संस्थाहरू, िेरीय केन्रहरूलगायतका अन्य 

संरचनाका साथै प्राविनधक सनमनत, काययसमूहलगायतका संयन्रहरू र नेपाल सरकारका 
सम्पकय नबन्दहुरूबीचको समन्ियको व्यिस्था नमलाउने । 

5. महाशाखाको काययिरेअन्तगयत रहेका सङ्गठनहरूको िेरीय सहयोग प्रिद्धयन नीनत र कूटनीनतक 

उन्मजुक्तका विषयमा नेपाल सरकारका सम्बद्ध ननकायहरूलाई आियक परामशय ददन।े 

6. िेरीय सङ्गठनहरूका सजचिालयहरू, सम्बद्ध संस्थाहरू र सदस्य राष्ट रहरूसँग नेपालको तफय बाट गररन े

पराचारहरू, सञ् चार तथा सम्पकय सम्बन्धी काम गने । 

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

8. िेरीय सङ्गठनहरूको िावषयक काययतानलकाअनसुार नेपालको तफय बाट सम्पादन गनुयपने काययहरू 

कायायन्ियन गराउने र अनगुमन गने । 

9. साकय  सजचिालयको आनतथेय राष्ट र (Host Country) को हैनसयतमा गनुयपने काययहरू गने  । 

10. उजल्लजखत िरेीय सङ्गठनहरूको सहयोगका िेरहरूअन्तगयत रहेका विनिन् न प्राविनधक सनमनत तथा 
काययसमूहका बैठक, काययक्रम तथा वक्रयाकलापमा नेपालको सहिानगता सनुनज चत गरी ती 
वक्रयाकलापका माध्यमबाट राजष्ट रय वहतको अनधकतम प्रिद्धयनका लानग काम गने ।  

11. िेरीय सङ्गठनहरूको वक्रयाकलापहरूमा नेपालको सहिानगताका लानग आियक पने बिटे तिुयमा गने। 
नेपालले ती ननकायहरूलाई बझुाउनपुने वित्तीय योगदानसम्बन्धी काययहरू गने । 

12. महाशाखाअन्तगयतका िेरीय सङ्गठनहरूसम्बन्धी महासजन्ध, अनिसजन्ध, सजन्ध/सम्झौताहरूलाई 

नेपालको राजष्ट रय वहत प्रिद्धयन हनुे गरी कायायन्ियनको व्यिस्था नमलाउने, त्यसको अनगुमन गने र 
प्रनतिदेन तयार गने । 

13. यी िेरीय सङ्गठनहरूका सहयोगका िेरहरूअन्तगयत नेपाललाई उपलब्ध हनुसटने प्राविनधक सहयोग 

तथा िमता अनििृवद्धका लानग प्रयत् न गने। 
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14. महाशाखाको काययिरेमा पने िेरीय सङ्गठनहरूसम्बन्धी महासजन्ध/अनिसजन्ध/सजन्ध/सम्झौताहरूको 
अिधारणापर तयार गने, िाताय गने (negotiation), हस्तािर गने र अनमुोदन (ratification) गने 
लगायतका कामहरू सम्बजन्धत मन्रालयहरूसँगको समन्ियमा गने।  

15. िेरीय सङ्गठनहरूसम्बन्धी महासजन्ध/अनिसजन्ध/सजन्ध/सम्झौताहरू, ननणययहरूलगायतका 
दस्ताबेिहरूको अनिलेखीकरण (Record) गने।  

16. िेरीय सहयोगका संस्थाहरूबाट उपलब्ध हनुसटने सहयोग तथा सहकाययका लानग चाल्नपुने कदमका 
बारेमा नेपाल सरकारका सम्बद्ध ननकायहरूलाइय सल्लाह, सझुाि तथा आियक सहयोग प्रदान गने।   

17. नेपाल तथा विदेशका बौवद्धक िगय (Think Tank), अनसुन्धान ननकायहरू ( Research 

Institutions), सञ् चारमाध्यम (Media) माफय त िे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 संस्थाहरूबाहेकका अन्य िेरीय सङ्गठनहरूसम्बन्धी काययहरूसमेत गने ।  

 

१०. नीनत, योिना, विकास कूटनीनत तथा विदेशमा रहेका नेपालीसम्बन्धी महाशाखा 
1. नेपाल सरकारको नीनत योिना, काययक्रम तथा ननदेशनबमोजिम परराष्ट र मन्रालय तथा विदेशजस्थत नेपाली 

ननयोगहरूबाट कायायन्ियन हनुपुने नीनत तथा काययक्रमहरू कायायन्ियन/सञ् चालन गनय योिना तिुयमा 
गने। 

2. परराष्ट र मन्रालय र अन्तगयतका वििाग तथा कायायलय एिम ्विदेशजस्थत नेपाली ननयोगहरूबाट सम्पादन 

िएका मखु्यमखु्य कामहरूको मानसक, अधयिावषयक र िावषयक प्रगनत वििरण प्राप् त गरी समीिा गने तथा 
आियकतानसुार अन्तगयतका वििाग, कायायलय र ननयोगहरूलाई पषृ्ट ठपोषण उपलब्ध गराउने। 

3. परराष्ट र मन्रालय र अन्तगयतका वििाग तथा कायायलय एिम ् विदेशजस्थत नेपाली ननयोगहरूको नीनत, 

योिना तथा प्रगनत सम्बन्धमा प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायायलय, राजष्ट रय योिना 
आयोगलगायतका ननकायहरूसँग सम्पकय  एकाइको रूपमा काम गने। 

4. परराष्ट र मन्रालय र अन्तगयतका ननकायहरूको नीनत, योिना तथा काययक्रमहरूको आिनधक समीिा गरी 
प्रनतिदेन तयार गने । 

5. परराष्ट र मन्रालय र अन्तगयतका ननकायहरूमा शासकीय सधुार, विद्यतुीय शासन प्रणाली (e-gover 

nance), सूचना प्रविनध आददसँग सम्बजन्धत योिना तथा समन्ियसम्बन्धी कायय गने । 

6. परराष्ट र मन्रालय र अन्तगयतका ननकायहरूको साियिननक सेिा प्रिाह, काययसँस्कृनत तथा 
काययप्रणालीसम्बन्धी अध्ययन गरी सधुारका लानग नसफाररस गने । 

7. नेपालको परराष्ट र सेिाको प्रिािकारी सञ् चालनको लानग आियक योिना तिुयमा गने र समयसमयमा 
अनगुमन र मूल्याङ्कन गरी सझुाि पेश गने । साथै, परराष्ट र सेिा र परराष्ट र मन्रालयसँग सम्बजन्धत ऐन, 

ननयमको तिुयमा तथा संशोधनका लानग आियक कायय र समन्िय गने। 

8.  नेपालको परराष्ट र सम्बन्धको इनतहास, विकासक्रम र विस्तार सम्बन्धमा अध्ययन र अनसुन्धान गने, 
गराउने । 

9. नेपालको परराष्ट र नीनत, कूटनीनत, िेरीय र अन्तरायजष्ट रय सम्बन्ध एिम ् अन्तरायजष्ट रय कूटनीनत, 

अन्तरायजष्ट रय कानून र अन्तरायजष्ट रय रािनीनतसम्बन्धी नेपालका वििान, प्राध्यापक एिम ्कूटनीनतज्ञहरूबाट 

कृनत, आलेख एिम ्काययपर तयार गनय लगाई प्रस्ततुीकरण एिम ्प्रकाशन गने, गराउने । 
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10. परराष्ट र मन्रालयका अनधकृत एिम ्कमयचारीहरूलाई नेपालको परराष्ट र नीनत, कूटनीनत तथा िेरीय र 
अन्तरायजष्ट रय सम्बन्ध, अन्तरायजष्ट रय रािनीनत र अन्तरायजष्ट रय कानूनका विषयमा खोि, शोध, अध्ययन, 

अनसुन्धान तथा प्रकाशन गनय प्रोत्साहन तथा सहयोग गने । 

11. परराष्ट र मन्रालय तथा अन्तगयतका वििाग तथा ननयोगहरूमा नेपालको परराष्ट र नीनत, कूटनीनत एिम ्

अन्तरायजष्ट रय सम्बन्ध, अन्तरायजष्ट रय कानून, अन्तरायजष्ट रय रािनीनतलगायतका नेपाली तथा विदेशी पसु्तक-
पजुस्तका, परपनरका र स्रोतसामिी सङ्ग्िवहत पसु्तकालय सञ् चालनमा सहयोग गने। 

12. अन्तरायजष्ट रय सम्बन्ध, अन्तरायजष्ट रय रािनीनत, परराष्ट र नीनत, कूटनीनत तथा अथयनीनत, सामररक विषय, 

सरुिालगायत परराष्ट र मानमलासँग सम्बजन्धत विषयहरूमा अध्ययन/अनसुन्धान गने राजष्ट रय एिम ्

अन्तरायजष्ट रय संस्थाहरू (प्रदेशस्तरमा स्थावपतसमते) सँग सम्पकय  र सम्बन्ध कायम गने । 

13. नेपालको परराष्ट र नीनत तिुयमा, कायायन्ियनको अनगुमन र मूल्याङ्कन गने तथा नेपालको राजष्ट रय वहतको 
संरिण तथा प्रिद्धयन गनय राजष्ट रय तथा अन्तरायजष्ट रय पररजस्थनतको वि लेषण गरी सझुाि पेश गने। 

14. िैदेजशक रोिगारीमा िान े नपेालीका समस्या समाधानका लानग परराष्ट र मन्रालयका महाशाखाहरू, 

विदेशजस्थत नेपाली कूटनीनतक ननयोगहरू, श्रम तथा रोिगार मन्रालय, सरोकारिाला ननकायहरूसँग 

समन्िय गरी समस्या समाधानको व्यिस्था नमलाउने । 

15. िैदेजशक रोिगारीलाई थप सरुजित, 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 विदेशजस्थत नेपाली ननयोगहरू तथा नेपालमा रहेका सरोकारिाला ननकायहरूसँग समन्िय 

गने ।   

18. ठूलो संख्यामा नेपाली नागररकहरू रोिगारीमा रहेका नमरराष्ट रहरूको आनथयक र सामाजिक विकासका 
प्रवक्रयाको ननयनमत अध्ययन गने । 

19. िैदेजशक रोिगारीमा गएका श्रनमकले दघुयटना, अङ्गिङ्ग, मतृ्य ुआददका कारण पाउने िनतपूनतय रकम 

उपलब्ध गराउन े तथा अन्य कल्याणसम्बन्धी काययहरूलाई नछटोछररतो बनाउन कन्सलुर सेिा 
वििागसँग समन्िय गरी कायय गने । 

20. परराष्ट र मन्रालय र अन्तगयतका वििाग, कायायलय तथा विदेशजस्थत नेपाली ननयोगहरूको िौनतक  

पूिायधार, काययप्रणाली, साधनस्रोत आददको बारेमा ननयनमत रूपमा अनगुमन गने। 

21. परराष्ट र मन्रालय र अन्तगयतका वििाग, कायायलय तथा विदेशजस्थत नेपाली ननयोगहरूबाट सम्पादन 

िैरहेका काययहरूको सम्बजन्धत महाशाखाहरूसँग समन्िय गरी ननयनमत अनगुमन र मूल्याङ्कन गरी 
प्रनतिदेन तयार गने तथा आियक सझुाि तथा ननदेशन ददने। 

22. आनथयक कूटनीनतका विनिन् न िेरहरू (िस्तै विदेशी लगानी, व्यापार तथा पययटन प्रिद्धयन, िैदेजशक 

रोिगार व्यिस्थापन, प्रविनध हस्तान्तरण, िलिाय ु पररितयन, साँस्कृनतक प्रिद्धयन, िैदेजशक सहायता 
व्यिस्थापन आदद) मा नेपाल सरकारले अपनाउनपुने नीनत, रणनीनत, योिना र काययक्रम तयार गने र 
त्यस्ता काययक्रमहरूको समन्िय, अनगुमन र मूल्याङ्कन गने। 

23. आनथयक कूटनीनतको कायायन्ियनका विषयमा नेपाल सरकारका विनिन् न मन्रालय, ननकाय र ननिी 
िेर तथा विदेशजस्थत नेपाली ननयोगहरू एिम ्अन्य सरोकारिाला ननकायहरूसँग छलफल, अन्तरवक्रया, 
संयोिन तथा समन्िय गने । 

24. विदेशजस्थत नेपाली ननयोगहरूबाट िावषयक रूपमा सञ् चालन गने आनथयक कूटनीनत प्रियद्धनका काययक्रमहरू 

माग गने, ती काययक्रमहरूको आधारमा आियक िावषयक बिेट विननयोिन तथा ननकासाको व्यिस्था 
गने। 
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25. राजष्ट रय आनथयक नीनतहरूलाई परराष्ट र नीनतका लक्ष्य तथा रणनीनतमा समन्ियीकरण गनय सहयोग  

गने । 

26. आनथयक कूटनीनतका काययक्रमको योिना तथा तिुयमामा विदेशजस्थत नेपाली ननयोगहरूलाई आियक 
सहयोग एिम ्सल्लाह उपलब्ध गराउन े। 

27. आनथयक कूटनीनतको प्रिािकारी पररचालनका लानग सम्िाव्य िेरहरू, काययक्रम सञ् चालनका लानग 

लजित िगय तथा स्थानहरूको पवहचान गने । 

28. मन्रालय तथा विदेशजस्थत नपेाली ननयोगहरूबाट सञ् चालन िएका िावषयक काययक्रमको समीिा गरी 
ननयोग तथा अन्य सरोकारिाला ननकायहरूलाई पषृ्ट ठपोषण उपलब्ध गराउने । 

29. आनथयक कूटनीनत प्रिद्धयनका लानग काययक्रमहरू तयार गरी विदेशजस्थत नेपाली ननयोगहरू, विषयगत 

मन्रालय र ननिी िेरसमेतको सहिानगतामा काययक्रम सञ् चालन गने व्यिस्था नमलाउन ेर उनीहरूको 
सहिानगता अनििृवद्ध गने। 

30. आनथयक कूटनीनत, योिना, व्यिस्थापन, अनगुमन र मूल्याङ्कनिस्ता विषयहरूमा सरोकारिाला 
ननकायहरूको सहिानगतामा आियकताअनसुार बैठक, काययशाला, सिा, गोष्ट ठी आदद आयोिना गने। 

31. विदेशमा रहेका नेपालीहरूको नेपालप्रनतको सामीप्य अनििृवद्ध गरी उनीहरूको ज्ञान, सीप र पुिँीलाई 

नेपालको सिायङ्गीण विकासमा पररचालन गनय आियक नीनत, रणनीनत तथा योिना तयार गरी कायायन्ियन 

गने, गराउने। 

32. विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सम्पकय नबन्दकुो रूपमा काम गने । 

33. गैरआिासीय नेपाली पररचयपर िारी गने र सोको अनिलेख राख् ने । 

34. विदेशमा बस्न ेनेपालीहरूसँग सम्बजन्धत सङ्घसंस्थाहरूसँग सम्पकय  तथा सम्बन्ध कायम गने। 

35. विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई प्रदान गने सेिासवुिधा सम्बन्धमा नेपाल सरकारका सम्बद्ध ननकायहरू र 
विदेशजस्थत नेपाली ननयोगहरूसँग आियक समन्िय गने । 

36. विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपालको आनथयक कूटनीनतको महत्त्िपूणय अङ्गको रूपमा पररचालन गने। 

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

38. विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हकवहतको संरिण गनयको लानग आियक योिना तिुयमा गरी कायायन्ियन 

गराउने। 

 

 

घ) मन्रालय अन्तगयतका ननकायका कामहरूिः 
 
१. राहदानी वििागिः 

 राहदानी वििागका काम, कतयव्य र अनधकारबारे विस्ततृरूपमा सो वििागको िेबसाइट: 

http://nepalpassport.gov.np/ मा राजखएकोले सो लग अन गरी  हेनय सवकने छ ।  

 

२. कन्सलुर सेिा वििागिः 
कन्सलुर सेिा वििागका काम, कतयव्य र अनधकार एिं पनछल्ला गनतविनधहरूबारे विस्ततृरूपमा सो वििागको 

िेबसाइट: https://nepalconsular.gov.np/np/ मा राजखएकोले सो लग अन गरी हेनय सवकने छ ।  

 

३. सम्पकय  कायायलय िीरगञ् ििः 

http://nepalpassport.gov.np/
https://nepalconsular.gov.np/np/
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िीरगञ् िजस्थत िारतीय महािाजणज्यदूतािाससँग सम्पकय  र समन्िय गने, िारतीय सीमािती प्रशासनसँगको 
समन्ियमा नेपालको आनथयक र सामाजिक विकासमा दईु देशबीच हनुसटन ेसहयोग विस्तार एिम ्आफ्नो 
िेरानधकारअन्तगयत रही कूटनीनतक अनगुमन गने र सोको प्रनतिेदन मन्रालयलाई ददने जिम्मिेारी प्रदान गरी 
नेपाल सरकारले यस कायायलयको स्थापना गरेको हो । 

 

४. परराष्ट र मानमला अध्ययन प्रनतष्ट ठानिः 
नेपालको परराष्ट र नीनत, परराष्ट र सम्बन्ध र कूटनीनतका बारेमा मन्रालयलाई सझुाि र सल्लाह ददने, 

समसामवयक विषयमा सेनमनार, तालीम र प्रजशिण आदद सञ् चालन गने, अध्ययन, अनसुन्धान गने एिम ्परराष्ट र 
सम्बन्ध र अन्तरायजष्ट रय सम्बन्ध विषयक प्रकाशनहरू गने उद्देयले विकास सनमनत ऐन, २०१३ बमोजिम 
नेपाल सरकारले सन ्१९९३ मा परराष्ट र मानमला अध्ययन प्रनतष्ट ठानको स्थापना गरेको हो । यस प्रनतष्ट ठानले 
नेपालको परराष्ट र नीनत र तत्सम्बन्धी विषयलाई प्राजज्ञक छलफल र विश्लषेण गनय र नेपाल सरकार र परराष्ट्र 
मन्रालयलाई यस सम्बन्धमा पषृ्ठपोषण गने काममा महत्त्िपूणय िनूमका ननिायह गदै आएको छ ।  

 

५. विदेशजस्थत विनिन् न नेपाली ननयोगहरूिः 
विदेशजस्थत नेपाली ननयोगहरूले नेपालको राजष्ट रय वहत प्रिद्धयन गने र आियकताअनरुूप Political, Social, 

Economic, Consular र NRN सम्बन्धी विनिन् न काययहरू गने गदयछन ्। ननयोगहरूको काययको स्िरूप, शैली र 
प्रवक्रयामा केही निन् नता रहे तापनन समजष्ट टमा नेपाली ननयोगहरूले गने मखु्य मखु्य काययहरू देहायबमोजिम रहेका 
छन:्  

• दईु देशबीचको िौगोनलक, ऐनतहानसक, साँस्कृनतक, रािनीनतक, आनथयक वक्रयाकलापहरूका आधारमा 
कूटनीनतक सम्बन्धका काययहरू । 

• बहपुिीय सङ्गठन र िेरीय सङ्गठनमा नेपालको वहत, वि िशाजन्त, आपसी सहयोगमा सञ् चालन हनु े
काययहरू । 

• नेपालको आनथयक विकासमा सहयोग परु् याउने आनथयक कूटनीनतसम्बन्धी विनिन् न काययहरू । 

• नेपालीहरूलाई ददनपुने साियिननक सेिासम्बन्धी काययहरूलगायत कन्सलुर प्रकृनतका काययहरू । 

• गैरआिासीय नेपालीहरूले देशको वहतमा परु् याउन सटने सम्िाव्य िेरको पवहचान र उनीहरूलाई देशले 
ददएको सहनुलयतसम्बन्धी िानकारी गराउने काययहरू । 

• िैदेजशक रोिगारीका नसलनसलामा विनिन्न मलुकुमा रहेका नेपालीहरूको हकवहत प्रिद्धयन गरी उनीहरूको 
रोिगारीलाई िरपदो, सरुजित र मयायददत बनाउनेसम्बन्धी काययहरू । 

 

(नेपाली ननयोगहरूसम्बन्धी विस्ततृ िानकारी प्राप्त गनयका लानग सम्बजन्धत  ननयोगहरूको  िेबसाइट 
ननम्ननलजखत बुदँा नं. ४ मा राजखएको छ।) 
 

४) यस मन्रालयबाट प्रदान गररने विनिन् न सेिाहरूिः  
मन्रालय र विदेशजस्थत नेपाली ननयोगहरूले प्रदान गने सेिाहरू तोवकएको आफ्नो काययिेरअनसुार 

रहेको छ । परराष्ट र मन्रालय र यस मातहतका ननकायहरूले प्रदान गने सेिाहरू, सो सेिा प्रदान गने शाखा 
र जिम्मिेार व्यजक्त, सेिा प्राप् त गनय लाग्ने समय एिम ्दस्तरुसमेतको वििरण मन्रालय, वििाग र ननयोगहरूको 
िेबसाइटमा प्रकाजशत गररएको छ ।  

मखु्य िेबसाइटहरू: 
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S.N Name of the Institutions Websites 

1 Ministry of Foreign Affairs www.mofa.gov.np 

2 Department of Passports www.nepalpassport.gov.np 

3 Department of Consular Services www.nepalconsular.gov.np 

4 Embassy of Nepal, Australia www.au.nepalembassy.gov.np 

5 Embassy of  Nepal, Bahrain www.bh.nepalembassy.gov.np 

6 Embassy of  Nepal, Bangladesh www.bd.nepalembassy.gov.np 

7 Embassy of  Nepal, Belgium www.be.nepalembassy.gov.np 

8 Embassy of  Nepal, Brazil www.br.nepalembassy.gov.np 

9 Embassy of  Nepal, Canada www.ca.nepalembassy.gov.np 

10 Embassy of  Nepal, China www.cn.nepalembassy.gov.np 

11 Embassy of  Nepal, Denmark www.dk.nepalembassy.gov.np 

12 Embassy of  Nepal, Egypt www.eg.nepalembassy.gov.np 

13 Embassy of  Nepal, France www.fr.nepalembassy.gov.np 

14 Embassy of  Nepal, Germany www.de.nepalembassy.gov.np 

15 Embassy of  Nepal, India www. in.nepalembassy.gov.np 

16 Embassy of  Nepal, Israel www.il.nepalembassy.gov.np 

17 Embassy of  Nepal, Japan www.jp.nepalembassy.gov.np 

18 Embassy of  Nepal, Republic of Korea www.kr.nepalembassy.gov.np 

19 Embassy of  Nepal, Kuwait www.kw.nepalembassy.gov.np 

20 Embassy of  Nepal, Malaysia www.my.nepalembassy.gov.np 

21 Embassy of  Nepal, Myanmar www.mm.nepalembassy.gov.np 

22 Embassy of  Nepal, Oman www.om.nepalembassy.gov.np 

23 Embassy of  Nepal, Pakistan www.pk.nepalembassy.gov.np 

24 Embassy of  Nepal, Qatar www.qa.nepalembassy.gov.np 

25 Embassy of  Nepal, Russian Federation www.ru.nepalembassy.gov.np 

26 Embassy of  Nepal, Saudi Arabia www.sa.nepalembassy.gov.np 

27 Embassy of  Nepal, South Africa www.za.nepalembassy.gov.np 

28 Embassy of  Nepal, Sri Lanka www.lk.nepalembassy.gov.np 

29 Embassy of  Nepal, Thailand www.th.nepalembassy.gov.np 

30 Embassy of  Nepal, United Arab Emirates www.ae.nepalembassy.gov.np 

31 Embassy of  Nepal, United Kingdom www.uk.nepalembassy.gov.np 

32 Embassy of Nepal, United States of America www.us.nepalembassy.gov.np 

33 Embassy of  Nepal, Spain www.sp.nepalembassy.gov.np 

34 Permanent Mission of Nepal to The UN, New York www.nyc.nepalmission.gov.np 

35 Permanent Mission of Nepal to The UN, Geneva www.gva.nepalmission.gov.np 

36 Permanent Mission of Nepal to The UN, Vienna www.vie.nepalmission.gov.np 

37 Consulate General of Nepal, Kolkata www.ccu.nepalconsulate.gov.np 

38 Consulate General of Nepal, Hong Kong www.hkg.nepalconsulate.gov.np 

39 Consulate General of Nepal, Lhasa www.lxa.nepalconsulate.gov.np 

40 Consulate General of Nepal, New York www.nyc.nepalconsulate.gov.np 

41 Consulate General of Nepal, Jeddah www.jed.nepalconsulate.gov.np 

42 Consulate General of Nepal, Guangzhou www.can.nepalconsulate.gov.np 

 

 

 

 

५) सेिा प्रदान गने ननकायको शाखा र जिम्मेिार अनधकारीिः 
यससम्बन्धी िानकारी बुदँा नं. ४ को सम्बजन्धत िेबसाइटबाट प्राप् त गनय सवकन ेछ ।  

 

 
६) सेिा प्राप् त गनय लाग्ने दस्तरु र अिनधिः 
यससम्बन्धी िानकारी बुदँा नं. ४ को सम्बजन्धत िेबसाइटबाट प्राप् त गनय सवकन ेछ ।  

 

 

http://au.nepalembassy.gov.np/
http://bh.nepalembassy.gov.np/
http://bd.nepalembassy.gov.np/
http://be.nepalembassy.gov.np/
http://br.nepalembassy.gov.np/
http://ca.nepalembassy.gov.np/
http://cn.nepalembassy.gov.np/
http://dk.nepalembassy.gov.np/
http://eg.nepalembassy.gov.np/
http://fr.nepalembassy.gov.np/
http://de.nepalembassy.gov.np/
http://in.nepalembassy.gov.np/
http://il.nepalembassy.gov.np/
http://jp.nepalembassy.gov.np/
http://kr.nepalembassy.gov.np/
http://kw.nepalembassy.gov.np/
http://my.nepalembassy.gov.np/
http://mm.nepalembassy.gov.np/
http://om.nepalembassy.gov.np/
http://pk.nepalembassy.gov.np/
http://qa.nepalembassy.gov.np/
http://ru.nepalembassy.gov.np/
http://sa.nepalembassy.gov.np/
http://za.nepalembassy.gov.np/
http://lk.nepalembassy.gov.np/
http://th.nepalembassy.gov.np/
http://ae.nepalembassy.gov.np/
http://uk.nepalembassy.gov.np/
http://us.nepalembassy.gov.np/
http://www.sp.nepalembassy.gov.np/
http://www.nyc.nepalmission.gov.np/
http://www.gva.nepalmission.gov.np/
http://www.vie.nepalmission.gov.npp/
http://ccu.nepalconsulate.gov.np/
http://hkg.nepalconsulate.gov.np/
http://lxa.nepalconsulate.gov.np/
http://lxa.nepalconsulate.gov.np/
http://nyc.nepalconsulate.gov.np/
http://jed.nepalconsulate.gov.np/
http://can.nepalconsulate.gov.np/
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७) ननणयय गने प्रवक्रया र अनधकारी: 
 यस मन्रालयका प्रशासननक ननणययहरू सामान्यतया मन्रीस्तर र सजचिस्तरबाट हनु ेगरेका छन ्। 
मन्रालयको काययिेरसँग सम्बजन्धत विषयमा आियक नीनतगत एिम ्अन्य ननणययको हकमा मन्रालयले पेश 
गरेको प्रस्तािउपर नेपाल सरकार मजन्रपररषदबाटै ननणययहरू हनुे गरेको छन ्। 

 

८)  ननणययउपर उिरुी सनु् ने अनधकारी: 
यस मन्रालयको प्रशासननक काययसम्पादनका सम्बन्धमा प्रशासन महाशाखाबाट िएका ननणयय र सूचना 

अनधकारीबाट िएको कामकारबाही उपरको उिरुी मन्रालयका सजचिबाट र अन्य उिरुीहरूको हकमा प्रचनलत 
ऐन, ननयममा तोवकएबमोजिम हनुे गरेको छन ्। 

 

९) आ. ि. २०७7।०७8 को चौथो रैमानसक (2078 िैशाख – 2078 असार) मा परराष्ट र मन्रालयअन्तगयत 
सम्पादन िएका महत्त्िपूणय काययहरू :  

यस मन्रालयअन्तगयत आ.ि. २०७७।078 को चौथो रैमानसकमा सम्पादन गररएका महत्िपूणय काययहरूलाई 
देहायबमोजिम संश्लषेण गररएको छ। 
❖ कोरोना महामारीको सन्दियमािः 

1. विश्वव्यापी रूपमा फैनलएको कोरोना महामारी तथा त्यसबाट नसजियत असहि पररजस्थनतको पषृ्ठिूनममा 
विदेशमा रहेका नेपाली नागररकहरूको हकवहतको सरुिा गने तथा उनीहरूको बसोबासलाई सहि 
बनाउने एिं आियकतानसुार नेपाली नागररकहरूलाई उद्धार गरी स्िदेश वफताय गने काययको 
समन्ियमा परराष्ट्र मन्रालयले नेततृ्िदायी िूनमका ननिायह गरेको। सो क्रममा मन्रालयले नेपाल 
सरकारका अन्य विनिन्न ननकायहरू तथा विदेशजस्थत नेपाली कूटनीनतक ननयोगहरूसँगको समन्ियमा 
आियक काययहरू सम्पन्न गरेको। 

2. नेपालमा कोनिड-19 विरुद्धको खोप तथा नबरामीको स्िास्थ्योपचारको लानग अत्याियक मेनडकल 
उपकरण, औषनध र स्िास्थ्य सामिी आपूनतय गनय परराष्ट्र मन्रालयले आफ्ना सबै संयन्र पररचालन 
गरी ननरन्तर पहल र समन्िय गरेको। 

3. कोनिड-19 को रोकथाम तथा ननयन्रणका लानग नमर राष्ट्रहरू थाइल्याण्ड, वफनल्याण्ड, स्पेन, 
टयानडा, संयकु्त अनधराज्य, संयक्त राज्य अमेररका, स्िीट्िरल्याण्ड, चीन, इिरायल, डेनमाकय , 
आयरल्याण्ड, इटाली, िमयनी, अषे्ट्रनलया, गणतन्र कोररया, संयक्त अरब इनमरेट्स, िान्स तथा 
अन्तररायवष्ट्रय संस्थाहरू UNDP र Tamasek Foundation International (Singapore) बाट 
नेपाललाई उल्लेख्य मारामा Medical Equipments & Supplies प्राप्त िएको। 

4. 1५ मे, 2021 मा माननीय परराष्ट्रमन्री श्री प्रदीपकुमार ज्ञिालीज्यूले विनिन्न १३ देशमा अिजस्थत 
नेपाली कूटनीनतक ननयोगका प्रमखुहरूसँग Virtual बैठक गनुयिएको। उक्त बैठकमा माननीय 
परराष्ट्रमन्रीज्यूले नेपाल सरकारिारा कोनिड-19 को रोकथाम र ननयन्रणका लानग थानलएका 
प्रयासहरूको बारेमा िानकारी गराउनकुा साथै कोनिड-19 महामारी रोकथाम र ननयन्रणका लानग 
दिपिीय र बहपुिीय अन्तरायवष्ट्रय सहयोग उपलब्ध गराउने ददशातफय  उच्च प्राथनमकताकासाथ अिसर 
हनु ननयोग प्रमखुहरूलाई ननदेशन ददनिुएको। 
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5. सम्माननीय राष्ट्रपनत श्रीमती विद्यादेिी िण्डारीज्यूसँग िनिादी गणतन्र चीनका राष्ट्रपनत महामवहम Xi 

Jinping  को गत मे 26, 2021 मा िएको टेनलफोन िातायअनसुार नेपाललाई चीन सरकारले अनदुान 
सहयोगस्िरूप उपलब्ध गराएको आठ लाख डोि कोनिड-19 विरुद्धको िेरोसेल भ्याजटसन िनु 1, 
2021 मा काठमाडौं आइपगेुको। 

6. नेपालमा कोनिड-19 को रोकथाम एिम ्ननयन्रणका लानग COVAX  माफय त संयकु्त राज्य अमेररकाले 
नेपाललाई कोनिड-19 विरुद्धको 15,34,850 डोि Janssen vaccine  सहयोग उपलब्ध गराएको। 

7. नेपालमा कोनिड-19 को रोकथाम एिम ्ननयन्रणका लानग िापान सरकारले COVAX  सवुिधा अन्तगयत 
नेपाललाई कोनिड-19 विरुद्धको 16 लाख डोि  AstraZeneca vaccine उपलब्ध गराउने िएको। 

 

❖ दिपिीय सम्बन्धको विस्तार तथा सदुृढीकरणिः 
१. 19 मे, 2021 मा माननीय परराष्ट्रमन्री श्री प्रदीपकुमार ज्ञिालीज्यू र संयकु्त अनधराज्यका Minister 

of the State at the Foreign and Communication Office बीच Virtual बैठक िएको। बैठकमा 
दिपिीय सम्बन्ध तथा कोनिड-19 का विषयमा छलफल िएको। 

२. २४ मे, 2021 मा चीनको Chengdu मा नेपालको कन्सलेुट िनरल कायायलय उद्घाटन गररएको। 

३. 24 मे 2021 मा माननीय परराष्ट्रमन्री श्री प्रदीपकुमार ज्ञिालीले संयकु्त राज्य अमेररकाका Deputy 

Secretary of State सँग टेनलफोन िातायलाप गनुयिएको। िातायलापका क्रममा दईु देशहरूबीचको 
दिपिीय तथा बहपुिीय सम्बन्ध एिं कोनिड-19 महामारीका विषयमा छलफल िएको। 

४. २6 मे 2021 मा सम्माननीय राष्ट्रपनत श्रीमती विद्यादेिी िण्डारी र िनिादी गणतन्र चीनका राष्ट्रपनत 
महामवहम Xi Jinping बीच टेनलफोन िातायलाप िएको। उक्त अिसरमा नेपाल-चीन दिपिीय सम्बन्ध 
तथा कोनिड-19 को रोकथाम एिम ्ननयन्रण सम्बन्धी विषयमा छलफल िएको। 

५. 31 मे, 2021 मा माननीय परराष्ट्रमन्री श्री प्रदीपकुमार ज्ञिालीज्यू र संयकु्त अरब इनमरेट्सका 
परराष्ट्र मानमला तथा अन्तरायवष्ट्रय सहयोग राज्यमन्रीबीच Virtual बैठक सम्पन्न िएको। बैठकमा 
नेपाल-संयकु्त अरब इनमरेट्स सम्बन्ध तथा कोनिड-19 सम्बन्धी सहयोगका विषयमा छलफल िएको। 

६. 10 िनु, 2021 मा माननीय उपप्रधानमन्री तथा परराष्ट्रमन्री श्री रघिुीर महासेठ र नसंगापरुका 
महामवहम परराष्ट्रमन्रीबीच Virtual बैठक सम्पन्न िएको। उक्त बैठकमा नेपाल-नसंगापरु सम्बन्ध र 
कोनिड-19 सम्बन्धी विषयमा छलफल िएको। 

७. नमनत 2078 िैशाख १७ (30 अवप्रल, 2021)  मा कमनिेल्थ अफ डोनमननका, 2078 िठे 
10 (२४ मे, 2021) मा द गाजम्बया र 2078 असार १५ (िनु 29, 2021) मा नसयरा 
नलयोननसत नेपालको कूटनीनतक सम्बन्ध स्थापना िएको। यससँगै कूटनीनतक सम्बन्ध कायम िएका 
देशहरूको सङ्ग्ख्या १७१ पगेुको।  

 

❖ संयकु्त राष्ट रसङ्घ, बहपुिीय एिं िरेीय कूटनीनतिः 
1. 19 अवप्रल, 2021 मा माननीय परराष्ट्रमन्री श्री प्रदीपकुमार ज्ञिालीज्यूले Nepal’s Contribution 

to UN Peacekeeping विषयक Virtual Conference लाई सम्बोधन गनुयिएको। सो अिसरमा 
माननीय परराष्ट्रमन्री श्री ज्ञिालीज्यूले नेपालले UN Peacekeeping अन्तगयत परु् याएका विविध 
योगदानहरूका सम्बन्धमा प्रकाश पानुयिएको। 
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2. 27 अवप्रल, 2021 मा माननीय परराष्ट्रमन्री श्री प्रदीपकुमार ज्ञिालीज्यू अफगाननस्तान, बंगलादेश, 
चीन, नेपाल, पावकस्तान र श्रीलंकाका परराष्ट्रमन्रीहरूको Joint Response to COVID-19 सम्बन्धी 
निनडयो कन्फरेन्स बैठकमा सहिागी हनु ुिएको। उक्त बैठकमा माननीय परराष्ट्रमन्रीज्यूले कोनिड-
19 को रोकथाम तथा ननयन्रणका लानग िेरीय तथा अन्तरायवष्ट्रय स्तरमा सहयोग विस्तार गनुयपने 
आियकतामा िोड ददन ुिएको। 

3. 21 मे, 2021 मा सम्माननीय प्रधानमन्री श्री केपी शमाय ओलीज्यूले Shaping the Post COVID Era: 

Asia’s Role in the Global Recovery  विषयक Theme रहेको 26 औ ंInternational Conference on the 

Future of Asia को Virtual  सम्मलेनलाई सम्बोधन गनुयिएको। सो अिसरमा सम्माननीय 
प्रधानमन्रीज्यूले उक्त छलफलबाट एजशयाली देशहरूबीचको एकता थप सदुृढ बने्न र घातक कोरोना 
िाइरसविरुद्ध लड्न सहयोग पगु्ने विश्वास व्यक्त गनुयिएको। 

4. 30 मे, 2021 मा सम्माननीय राष्ट्रपनत श्रीमती विद्यादेिी िण्डारीज्यूले गणतन्र कोररयाको रािधानी 
नसओलमा िएको 2021 P4G (Partnering for Green Growth and Global Goals 2030)  

सम्मेलनअन्तगयत ्को Leader Session लाई निनडयो सन्देशिारा सम्बोधन गनुयिएको। 

5. 23 िनु, 2021 मा सम्पन्न Asia and Pacific High-Level Conference on Belt and Road 

Cooperation को Virtual  बैठकमा नेपाली प्रनतनननधमण्डलको नेततृ्त्ि गदै माननीय उपप्रधानमन्री 
तथा अथयमन्री श्री विष्टण ुप्रसाद पौडेलज्यूले िाग नलनिुएको। उक्त सम्मलेनमा उहाँले कोनिड-19 
बाट अनतकम विकनसत र गररब देशहरूमा परेको बढ्दो नकारात्मक असरलाई औल्याउँदै महाव्यानध 
ननयन्रणका ननजम्त अन्तररायवष्ट्रय स्तरको साझेदारी, एकता र सहकाययको आियकतामा िोड 
ददनिुएको। 

6. गत २१ िनिरी, २०२१ मा सम्पन्न Universal Periodic Review (UPR) Working Group को 
३७औ ँसरअन्तगयत ्नेपालको तेश्रो आिनधक समीिाको क्रममा नमर राष्ट्रहरुबाट प्राप्त िएका राय, 
सझुाि र प्रनतवक्रयाहरू तथा नेपाल सरकारको धारणा समायोिन गरी तयार पाररएको अजन्तम प्रनतिेदन 
िलुाई ८, 2021 मा िहण गररएको। 

 

१०) सूचना अनधकारी र प्रमखुको नाम र पद: 

• कायायलय प्रमखु: श्री िरतराि पौड्याल, परराष्ट र सजचि 

• सूचना अनधकारी: श्री सरेुश अनधकारी, उपसजचि  

 

११) ऐन, ननयम, विननयम िा ननदेजशकाको सूची   
क) राहदानी ऐन, २०76 

ख) विदेशी राज्य र कूटनीनतक प्रनतनननधको सवुिधा तथा उन्मजुक्त ऐन, २०२७ 

ग) गैर आिासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ 

घ) गैर आिासीय नेपालीसम्बन्धी ननयमािली,  २०६६ 

ङ) राहदानी ननयमािली, २०7७  

च) राहदानी ननदेजशका, २०६७ (पवहलो संशोधन, २०७१ सवहत) 
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छ) नेपाल परराष्ट र सेिासम्बन्धी ननयमहरू, २०६८ 

ि) अिैतननक िाजणज्यदूतसम्बन्धी ननयमािली, २०३९ (चौथो संशोधन, २०७४ सवहत) 

झ) कूटनीनतक आचारसंवहता, २०६८ 

ञ) आनथयक कूटनीनतसम्बन्धी काययक्रम ननदेजशका, २०७१ 

ट) विदेशजस्थत नेपाली ननयोगमा काम गने स्थानीय कमयचारी व्यिस्थापनसम्बन्धी ननदेजशका, २०७२ 

 ठ) परराष्ट र मन्रालय र अन्तगयतका वििाग, कायायलय तथा विदेशजस्थत नेपाली कूटनीनतक ननयोगहरूको 
बेरुि ुफर्छ्यौट काययविनध, २०७२ 

 ड) परराष्ट र मन्रालय र अन्तगयतका वििाग, कायायलय तथा विदेशजस्थत नेपाली कूटनीनतक ननयोगहरूको 
आन्तररक ननयन्रण काययप्रणाली ननदेजशका, २०७२ 

 ढ) विदेशजस्थत नेपाली ननयोगको साियिननक खररद काययविनध, २०७३ 

 ण) रािदूत ननयजुक्तसम्बन्धी ननदेजशका, २०७५ 

 

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

नस.नं. ननकाय शीषयक ब.उ.शी.नं. 
िावषयक बिेट       

(विननयोजित) (रु 
हिारमा) 

असार मवहनासम्मको 
खचय (रु हिारमा) 

1  परराष्ट र 

मन्रालय  

चाल ु ३२६०00११३ 350904 245074 

2  परराष्ट र 

मन्रालय 

पुिँीगत ३२६०00११४ 68970 16178 

3  विदेशजस्थत 
नेपाली 
ननयोगहरू 

चाल ु 326000123 3924754 3557852 

4  विदेशजस्थत 
नेपाली 
ननयोगहरू 

पुिँीगत 326000124 753375 681755  

 

१३) तोवकएबमोजिका अन्य वििरणिः............................ 
 

१४) अजघल्लो आनथयक िषयमा मन्रालयले गरेको काययक्रमको वििरणिः 
यस सम्बन्धी वििरण बुदँा नं. ९ तथा मन्रालयको िावषयक प्रनतिेदनमा उल्लेख गररएको । 

 

१५) िेबसाइट सम्बन्धी वििरणिः 
परराष्ट्र मन्रालयको िेबसाइटिः http://mofa.gov.np/ 

जट्िटर : http://twitter.com/MofaNepal/ 
मन्रालय अन्तगयतका अन्य ननकायहरूको िेबसाइटको वििरण बुदँा नं. ४ मा उल्लेख गररएको ।  

 

http://mofa.gov.np/
http://twitter.com/MofaNepal/
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१६) मन्रालयले प्राप् त गरेको िैदेजशक सहायता, ऋण, अनदुान एिम ्प्राविनधक सहयोग र सम्झौतासम्बन्धी 
वििरणिः 
प्राप् त निएको । 

 

१७) मन्रालयले सञ् चालन गरेको काययक्रम र सोको प्रगनत प्रनतिेदनिः 
यस सम्बन्धी वििरण मन्रालयको िावषयक प्रनतिदेन (Report on Nepal's Foreign Affairs) मा उल्लेख 

हनुे । सो प्रनतिेदन मन्रालयको िेबसाइटमा राजखएको । 

  

१८) मन्रालयले िगीकरण तथा संरिण गरेको सूचनाको नामािली र त्यस्ता सूचना संरिण गनय तोवकएको 
समयािनधिः  प्रचनलत ऐन तथा ननयमािलीमा ननददयष्ट िएबमोजिम । 

 

१९) यस मन्रालयमा परेका सूचना मागसम्बन्धी ननिेदन र सोउपर सूचना ददइएको वििरण: 

 यस मन्रालयमा प्राप्त  सूचना  मागसम्बन्धी  ननिदेन उपर तदारुकताका साथ काययबाही गरी सम्बजन्धत 
ननिदेकलाई यथाशीघ्र सूचना उपलब्ध गराउने गररएको । साथै, ईमेल तथा टेनलफोनबाट समेत माग िए 
अनरुूप सूचना प्रिाह गने गररएको ।    

 

२०) मन्रालय र यसअन्तगयतका ननकायहरूको सूचना प्रकाशन: 

 परराष्ट र मन्रालय र यस मातहतका ननकायहरूले महत्त्िपूणय सूचनाहरू मन्रालयको िावषयक प्रनतिदेन र 
िैमानसक बलेुवटन तथा प्रसे ररनलि, परकार सम्मलेन, वप्रन्ट नमनडयाहरू एिम ्आ-आफ्ना िेबसाइटमाफय त प्रकाशन 

गदै आएका छन ्। सो सम्बन्धी  विस्ततृ िानकारी बुदँा नम्बर ४ मा  ददइएका िेबसाइटहरूबाट नलन सवकन्छ ।  


