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 अनसार सं यक्त राष्ट्रसं घ
तथा अन्य अन्तराावष्ट्रय सं गठनका लानग नेपालको स्थायी ननयोग तथा नेपाली राजदू तािास, जेनेभाको
दे हाय बमोजजम सूचना स्ित: प्रकाशन (Proactive Disclosure) गररएको छ।
क) ननकायको स्िरुप र प्रकृनतिः
जेनेभाजस्थत सं यक्त राष्ट्र सं घको कायाालय तथा अन्य अन्तराावष्ट्रय सं गठनका लानग नेपालको
स्थायी ननयोग सन् 1982 जनिरी 21 (वि.सं . 2038 माघ 08) मा स्थापना भएको हो।यस
कूटनीनतक ननयोगले अन्तरावष्ट्राय जेनभ
े ामा नेपालको बहपक्षीय कूटनीनत सञ्चालनमा नेपालको
वहत, रावष्ट्रय स्िाथा, सरोकार र प्राथनमकता अनरुप सविय भूनमका ननिााह गदै आएको छ।
सं यक्त राष्ट्रसं घीय कायाालय लगायत हाल कररब ३८ िटा अन्तराावष्ट्रय सं घ सं गठनहरुका
मख्यालय रहे को जेनभ
े ामा नेपालको प्रभािकारी प्रनतनननधत्ि तथा मलकको बहपक्षीय वहत तथा
चासोका विषय अझ सशक्त रूपमा अगानि बढाउन एिम् सन् 1956 मा नेपाल र
जस्िट्जरल्याण्ििीच कूटनीनतक सम्बन्ध स्थापना भएपनछ द्विपक्षीय सम्बन्धलार्ा बढिा द्वदने
अनभप्राय समेत राखी दोहोरो जजम्मेिारी सवहत स्थायी ननयोग तथा राजदूतािासको रुपमा यस
स्थायी ननयोगको स्थापाना गररएको हो ।
विशेषतिः यस ननयोगले एकातफा बहू पजक्षय कूटनीनतको माध्यमिाट नेपालका वहत, सरोकार र
स्िाथाका विषयहरूलार्ा अन्तराावष्ट्रय समदायमाझ मखररत गदै विनभन्न अन्तराावष्ट्रय सं घ सं स्थाको
नेतत्ृ ि तहमा भूनमका नलने र सशक्त रूपमा मलकको प्रनतनननधत्ि र प्रस्तूती बढाउने काया
गदाछ भने अकोतफा जस्िट्जरल्याण्ि, र्टाली, सान माररनो तथा नलचेष्टार्न सवहत चार मलकसं ग
नेपालको दर्ा पक्षीय सम्बन्धलार्ा थप विकास र विस्तार गने जजम्मेिारी समेत यसको काया
क्षेत्र नभत्र पदाछ।

ख) ननकायको काम, कताव्य र अनधकार

यस ननयोगका प्रमख कायाहरु समग्रमा दे हाय बमोजजम रहे का छन्1. जेनेभाजस्थत सं यक्त राष्ट्र सं घको कायाालय एिम् जेनेभा तथा रोमजस्थत अन्तराावष्ट्रय
सं घ सं स्थाहरूमा नेपालको प्रनतनननधत्ि

(Representation)

गने।

2. सं यक्त राष्ट्रसं घको मानि अनधकार पररषद् (Human Rights Council) का ननयनमत
तथा विशेष अनधिेशनहरुमा नेपालको प्रनतनननधत्ि गने, नेपालसम्बद्ध मद्धाहरु (Issues)
मा प्रनतरक्षा गने।
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3. मानि अनधकार पररषद् अन्तगात Special Procedures तथा मानि अनधकारसम्बन्धी
विनभन्न अन्तराावष्ट्रय Treaty Bodies/ Human Rights Mechanisms मा नेपालको
प्रनतनननधत्ि गने, अिान राख्ने र आिनधक प्रनतिेदन पेश गने व्यिस्था नमलाउने।
4. स्िीट्जरल्याण्ि, र्टाली, नलचेष्टार्न तथा सानमाररनो (ननयोगको कायाक्षेत्रअन्तगातका
मलकहरु) मा नेपालको प्रनतनननधत्ि (Representation) गने।
6. अन्तराावष्ट्रय काननको पररनधनभत्र रही ननयोगको कायाक्षेत्रमा पने मलकहरुमा नेपालको
प्रििा न र सो कायाक्षेत्रमा बसोबास गररआएका नेपाली नागररकहरुको हक वहत सं रक्षण
(Interest Protection) गने।

7. ननयोगको कायाक्षेत्रअन्तगातका मलकहरुका सरकार तथा सं घसं स्थाहरुसँग नेपाल
सरकारको तफाबाट आिश्यकताअनसार िाताा तथा सम्झौता (Negotiation) गने।
8. ननयोगको कायाक्षेत्रमा रहेका मलक तथा सं घसं स्थाहरुमा विकनसत घटनािमहरुको
ननयनमत अनगमन गरी ननयोगको अिलोकन/मूल्यांकन (Observation/Assessment)
सवहत नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रनतिेदन (Reporting) गने।
९. अनतकम विकनसत तथा भूपररिेवित राष्ट्रहरुको सम्बन्धमा सं यक्त राष्ट्रसं घ तथा अन्य
अन्तराावष्ट्रय सं गठनहरुको तत्िािधानमा आयोजना हने क्षेत्रीय तथा अन्तराावष्ट्रय सम्मेलन,
गोिी, कायाशालामा नेपालको प्रनतनननधत्ि गने।

1०. आनथाक कूटनीनत (पयाटन, अन्तराावष्ट्रय व्यापार, िैदेजशक रोजगारी, िैदेजशक लगानी,
िैदेजशक सहयोग, प्रविनध हस्तान्तरण आद्वद) सम्िन्धी कायािम ननयोगको कायाक्षेत्र

रहे का मलकहरूमा सञ्चालन गरी मलकको द्वदगो आनथाक विकास र गररबी ननिारणमा
टे िा पयााउने।
ग) ननकायमा रहने कमाचारी सं ख्या र काया वििरण
अ. सं ख्या
चाल आ. ि. 2077/78 मा यस ननयोगको विद्यमान स्िीकृत कूटनीनतक पद 9 (7
स्थायी र 2 अस्थायी) तथा स्थानीय कमाचारीहरुको 4 गरी जम्मा 13 जनाको दरबन्दी
रहे को छ।
1. कूटनीनतक कमाचारीहरु
नस.नं.

पद, सेिा र श्रे णी

सं ख्या

1.

राजदूत/स्थायी प्रनतनननध (विजशष्ट श्रे णी/ ननयोग 1
प्रमख)

2.

नमननष्टर/उपननयोग

प्रमख/नायि

स्थायी 1

प्रनतनननध (सहसजचि)

2

3.

काउन्सेलर (उपसजचि)

3

4.

प्रथम/द्वितीय सजचि (शाखा अनधकृत)

3

5.

तृतीय सजचि/सहचारी (नायि सव्िा)

1

2. स्थानीय कमाचारी तफा

नस.नं.

पद

सं ख्या

1.

कायाालय सजचि

1

2.

ड्रार्भर/मेसेन्जर

2

3.

कायाालय सहयोगी

1

आ. काया वििरण (Job Description)
यस ननयोगको िृहत कायाक्षत्र
े को सं क्षेपीकरणको लानग उपलब्ध जनशजक्तलार्ा दृवष्टगत गदै
कायावििरण तय गररएको छ। काया वििरण अनसूची 1 मा उल्लेख गररएको छ।
घ) ननकायबाट प्रदान गररने सेिा
मानथ (ख) मा उल्लेजखत काया सम्पन्न गने नसलनसलामा उपलब्ध गराउने सेिाका अनतररक्त यस
ननयोगको कायाक्षेत्र रहे का मलकमा रहे का नेपालीहरु तथा विदे शी नागररकहरुलार्ा दे हाय
बमोजजमका सेिा उपलब्ध गरार्दै आएको छ।
अ) राष्ट्र प्रमख तथा सरकार प्रमखको तहिाट हने भ्रमण तथा अन्य उच्च सरकारी
पदानधकारीहरुको भम्रणको समन्िय गने तथा भ्रमणसम्बन्धी सम्पूणा तयारी।
आ) नेपाली राहदानीको निीकरण, सं शोधनलगायतका राहदानी सम्बन्धमा परी आउने सिै
प्रकारका कायाहरु।
र्) नेपाल भ्रमण गना चाहने विदे शी राहदानीिाहकलार्ा प्रिेशाज्ञा जारी गने, नेपालसम्बन्धी कनै
जानकारी माग गरे मा उपलब्ध गराउने तथा कनै गनासोहरु भएमा सोको सनिार्ा गने।
ई) माग भए बमोजजमका कानूनी कागजातहरु जस्तै जन्म दताा, वििाह दताा, नाता प्रमाजणत
आद्वदजस्ता प्रमाणपत्रहरुको कन्सलर प्रमाणीकरण (Consular Attestation) र आिश्यकता
अनसार अंग्रज
े ी अनिाद गने। साथै रे किा तयार गरी आिश्यकता अनसार जन्म दताा समेत
गने।
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उ) नेपाल सरकारका विनभन्न ननकायहरुबाट जारी भएका सरकारी कागजपत्रहरुको कन्सलर
प्रमाणीकरण (Consular Attestation) र आिश्यकता अनसार अंग्रज
े ी अनिाद गने।
ऊ) ननयोगको कायाक्षत्र
े मा जेल परे का नेपालीहरुको वििरण तयार गने तथा उिार गने सम्बन्धी
काया गने।
ऋ) अनधकृत िारे शनामा प्रमाजणत गने।
ऌ) कन्सलर मानमलामा पररआउने अन्य कायाहरु सम्पादन गने।
ऍ) ननयोगको कायाक्षत्र
े नभत्र रहे का अध्ययनरत नेपाली विद्याथीहरुका समस्या तथा गनासाहरु
समाधान गने।
ऎ) अन्य समय समयमा आर्ा पने समस्यामा नेपालीहरुको उिार तथा अन्य सेिाहरु

ङ) सेिा प्रदान गने ननकायको शाखा र जजम्मेिार अनधकारीिः

- मानथ ‘ग’ मा वििरण उल्लेख गरे अनसार सेिा तथा जजम्मेिार अनधकारी रहने गरे को।
-र्टालीमा अिैतननक कन्सर जनरल रहे कोले कन्सलर तथा नभषालगायतका सेिामा तहाँ
बसोिास गने नेपाली तथा विदे शीलार्ा सेिा प्रदान गने ननयोगको प्रत्यक्ष सपरीिेक्षणमा
सहयोग पयाार्रहेको।
च) सेिा प्राप्त गना लाग्ने दस्तर र अिनधिः
-सेिा प्राप्त गना लाग्ने दस्तर तथा अिनधको विस्तृत जानकारी अनसूची -2 मा उल्लेख
गररएको छ।
छ) ननणाय गने प्रविया र अनधकारीिः
- राजदूत/स्थायी प्रनतनननधको साथै कामको प्रकृनत तथा िािफाि हे री नायि स्थायी प्रनतनननध,
काउन्सेलर, प्रथम/द्वितीय र तृतीय सजचि/सहचारीमा अनधकार प्रत्यायोजन भएको।
ज) ननणायउपर उजरी सन्ने अनधकारीिः
- महामवहम राजदूत तथा प्रकृनत हे री अन्य अनधकारीहरुलार्ा समेत तोवकएको।
झ) सम्पादन गरे को कामको वििरणिः
-ननयोगले गत आनथाक िषा 2076-77 मा सम्पादन गरे को मख्य मख्य कामको वििरण
अनसूची -3 मा उल्लेख गररएको छ।
ञ) सूचना अनधकारी र प्रमखको नाम र पदिः
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-यस ननयोगको सूचना अनधकारी तथा प्रमखको वििरण दे हाय बमोजजम रहे को छअ. प्रमखको नाम र पदिः श्री मजणप्रसाद भट्टरार्ा, राजदूत/स्थायी प्रनतनननध
आ. सूचना अनधकारीको नाम र पदिः श्री कमार रार्ा, काउन्सेलर
ट) ऐन, ननयम, विननयम िा ननदे जशकाको सूचीिः
-

राहदानी ऐन, 2076

-

राहदानी ननयमािली, 2077

-

गैर आिासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, 2064

-

गैर आिासीय नेपालीसम्बन्धी ननयमािली, 2066

-

राहदानी ननदे जशका, 2067 (पवहलो सं शोधन, 2071 सवहत)

-

नेपाल परराष्ट्र सेिासम्बन्धी ननयमहरु, 2071

-

अिैतननक

िाजणज्यदूतसम्बन्धी

ननयमािली,

2039(चौथो

सं शोधन,

2074 सवहत)
-

कूटनीनतक आचारसं वहता, 2068

-

आनथाक कूटनीनतसम्बन्धी कायािम ननदे जशका, 2071

-

विदे शजस्थत

नेपाली

ननयोगमा

काम

गने

स्थानीय

कमाचारी

व्यिस्थापनसम्बन्धी ननदे जशका, 2072
-

परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तगातका विभाग, कायाालय तथा विदे शजस्थत नेपाली
कूटनीनतक ननयोगहरुको बेरुज फछ्यौट कायाविनध, 2072

-

परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तगातका विभाग, कायाालय तथा विदे शजस्थत नेपाली
कूटनीनतक ननयोगहरुको आन्तररक ननयन्त्रण कायाप्रणाली ननदे जशका,
2072

-

विदे शजस्थत नेपाली ननयोगको सािाजननक खररद कायाविनध, 2073

-

Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961
Vienna Convention on Consular Relations, 1963

ठ) आम्दानी, खचा तथा आनथाक कारोिार सम्बन्धी अद्यािनधक वििरणिः
अ. ननकासा तथा खचाको वििरणिः
i. चाल खचा तफा आनथाक िषा 2076/077 असार मसान्तसम्मिः
िावषाक बजेट (ने. रु.)

खचा (ने. रु.)

16,71,80,000

15,70,08,448।88

5

ii. पूजँ जगत खचा तफा आनथाक िषा 2076/077 असार मसान्तसम्मिः
िावषाक बजेट (ने. रु.)

खचा (ने. रु.)

10,00,000

9,26,775।82

आ. राजश्व आम्दानीको वििरणिः

आनथाक िषा 2076/077 असार मसान्तसम्मको राजश्व आम्दानी (जस्िस फ्रैक स्थानीय मद्रामा)
राहदानी

यात्रा

नभषा

अनमनत पत्र

ननयोगिाट
125690।00

अन्य

जम्मा

राजश्व

अिैतननक कन्सल

आम्दानी

(जस्िस

जनरल,

फ्रैक)

रोम

माफात
11400।54

25,245।00 420।00

1,37,090।54

5,121.05 1,67,876।59

ि) ननयोगको िेिसार्ाट तथा अन्यिः

Website: https://gva.nepalmission.gov.np/
Twitter ID: @pmngeneva
Email: mission.nepal@bluewin.ch / pmngeneva@mofa.gov.np
Address: 81 Rue de la Servette, 1202 Geneva, Switzerland
ढ) सािाजननक ननकायले प्राप्त गरे को िैदेजशक सहायता, ऋण, अनदान एिम् प्राविनधक सहयोग र
सम्झौता सम्बन्धी वििरणिः
-

चाल तथा गत आ.ि. मा कनै पनन िैदेजशक सहायता, ऋण, अनदान एिम्
प्राविनधक सहयोग प्राप्त नगरे को।

ण) सािाजननक ननकायमा परे का सूचना माग सम्बन्धी ननिेदन र सो उपर सूचना द्वदर्ाएको वििरणिः
-

ननयोगको र्मेल तथा फोन माफात जानकारी तथा सूचना माग गने गरे कोमा
यथाशीघ्र सूचना/जिाफ उपलब्ध गरार्ने गररएको।
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अनसूची-01
ननयोगको विस्तृत कायावििरण
Permanent Mission of Nepal to the United Nations Office at Geneva /Embassy of Nepal
81, Rue de la Servette, 1202 Geneva, Switzerland
Tel: (022) 733 2600 / 2621; Fax: (022) 733 2722
E-mail: mission.nepal@bluewin.ch; gva.nepalmission.gov.np
Division of Work (Diplomatic Staff)
Name and
Designation
PR/Ambassador

Responsibility

DPR/Minister

Human Rights, Political and Multilateral issues

Counsellor I

Bilateral, Migration, Labour, Administration, Humanitarian, Health, Communication and
Media and Nepali community issues

Counsellor II

Human Rights, Refugee, Disarmament, Environment and Sustainable Development
issues

Counsellor
(Commerce)

Trade, Commerce and Investment issues

Overall as PR and Ambassador

Second Secretary I Human Rights, Humanitarian, Environmental and Sustainable Development issues

Second Secretary II Human Rights, Disarmament, IT, Science and Technology, Social and Political Affairs

Second Secretary III Trade, Intellectual Property, Tourism, Labour, Administration, Protocol, Consular and
NRN issues
Third Secretary

Admin, Finance and Protocol issues
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अनसूची-02
सेिा प्राप्त गना लाग्ने दस्तर तथा अिनधको विस्तृत जानकारी
नस.नं.

उपलब्ध गराउने सेिा

लाग्ने दस्तर

अिनध

(जस्िस फ्रैक)
1.

कल्याणकारी

(अङ्ग

नेपाल सरकार

प्राप्त हनासाथ समय

प्रत्यारोपणका लानग नसफाररस, मृतकको

मजन्त्रपररषद्को

नतोकी

शि सम्बन्धी नसफाररस, खोज तलास तथा

2075।03।15 को

उिार सम्बन्धी कायाको नसफाररस घार्ते

ननणाय बमोजजम

तथा मृतकको क्षनतपूनता सम्बन्धी ननिेदन

ननिःशल्क

िा अन्य यस्तै
2.

प्रकारका

सेिाहरु

प्रकारका सेिाहरु)

मञ्जरीनामा, जमानतपत्र, रोजगार सम्झौता,

50

समय

नतोवक

सिै

गन ा

पने

सेिा सम्झौता िा यस्तै अन्य प्रकारका

समािेश

श्रम

कागजात रहे को खण्िमा

सम्बन्धी

सेिाहरु,

वििाह

दताा

प्रमाणपत्र, नाता प्रमाजणत, नागररकता र

सोही द्वदन

लार्सेन्स, िैिावहक अिस्थाको प्रमाणपत्र,
जन्म दताा/मृत्यदताा/सम्बन्धविच्छे द दताा
प्रमाणपत्र, सिै

प्रकारका

ननिेदन, जो

जससँग सम्बजन्धत छ िा अन्य यस्तै
प्रकारका नसफाररस िा कागजातहरु
3.

बैंक तथा विजिय सं स्थाबाट जारी भएका
कागजात

प्रनतनलवप

बसार्ा/सरार्ा
जचवकत्सकको

िा

प्रमाणीकरण

प्रहरी

प्रमाणपत्र,

प्रनतिेदन

100

समािेश

गन ा

पने

िा

कागजात तथा स्थानीय

िा

अनधकारीहरुको

एवफिेनभट,

हस्ताक्षरलगायतको िस

उत्पजिको प्रमाणपत्र िा यस्तै प्रकारका

चेक गन ा पने अिस्थामा

अन्य कागजातहरु

पेश गरे को अको द्वदन
अन्यथा सोही द्वदन

4.

अनधकृत िारे सनामा

200

समय
समािेश

नतोवक

सिै

गन ा

पने

कागजात रहे को खण्िमा
सोही द्वदन अन्यथा सिै
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कागजातहरु

पेश

गरे

पश्चात
5.

साधारण राहदानीिः
i)

दश िषा मनीका बच्चाको
हकमा आधा शल्क

6.

ii)

अन्यको हकमा

iii)

हराएको हकमा

फारामहरु सं कलन गरी
85
170

15 द्वदने

ii)

30 द्वदने

iii)

90 द्वदने

रुपमा

वप्रजन्टङ्गको

लानग

राहदानी

विभागमा

पठार्ने गररएको।

340

नभषा जस्टकरको प्रकार
i)

ननयनमत

40
70
135

माननस

स्ियं

ननिेदन

द्वदएर

उपजस्थत

भएको

अिस्थामा

सोही

द्वदन

तथा हलाक माफात प्राप्त
भएकोमा

नभषा

शल्क

बैंकमा

जम्मा

भए

नभएको चेक गरी सोही
द्वदन िा भोनलपल्ट
7.

गैर आिासीय नेपाली सम्बन्धी पररचयपत्र
i)

ननिेदनका लानग

ii)

गैर आिासीय नेपाली पररचय
पत्रका लानग

सिै कागजात समािेश
30
600

गरे को
यथाशीघ्र
कागजात

अिस्थामा
अन्यथा
समािेश

गरे

पश्चात।
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अनसूची-03
सम्पादन गरे को मख्य मख्य कामको वििरण
ननयोगले गत आनथाक िषा 2076-77 मा सम्पादन गरे को मख्य मख्य कामको वििरण

1. 4 जन 2020 मा सम्माननीय राष्ट्रपनतबाट बेलायत सरकारले आयोजना गरे को खोप सम्मेलन
(Global Vaccine Summit 2020) लार्ा नभनियो सन्दे शमाफात सं िोधन भएको।
2. 8 जन 2020 मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अन्तराावष्ट्रय श्रम सं गठनिारा आयोजजत COVID-19
and the World of Work- building a better future of work विषयक Virtual Global Summit मा सहभागी
भर्ा उक्त सम्मेलनलार्ा सं िोधन गनभ
ा एको।
3. 25 फ्रेबअरी 2020 का द्वदन माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूिाट मानि अनधकार पररषद्को 43 औ ं
सत्रमा नेपाली प्रनतनननधमण्िलको नेतत्ृ ि गरी उक्त सत्रको High Level Segment लार्ा सं िोधन गन ा
भएको। भम्रणको अिसरमा माननीय मन्त्रीज्यूिाट अन्य द्विपक्षीय भेटघाट समेत गन ा भएको।
4. 18 दे जख 20 मे 2020 सम्म आयोजना गररएको विश्व स्िास््य सं गठनको 73 औ ं सत्रलार्ा
माननीय स्िास््य मन्त्रीज्यूिाट नभनियो सन्दे श माफात सं िोधन गन ा भएको।
5. 17 दे जख 18 निसेम्िर 2019 सम्म आयोजना भएको First Global Forum on Refugee लार्ा
महामवहम राजदूतज्यूले जेनेभामा सम्िोधन गन ा भएको।
6. 28 अक्टोिर दे जख 7 नोभेम्िर 2019 सम्म आयोजजत अन्तरराावष्ट्रय श्रम सं गठनको गभननाङ्ग
बोिाको 337 औ बैठकमा श्रीमान् श्रम सजचिज्यूको नेतत्ृ िमा सहभागी भएको।
7. 26 दे जख 29 नोभेम्िर 2019 सम्म जेनेभामा आयोजना भएको अन्तराावष्ट्रय आप्रिासन सं गठनको
110 औ ं सत्रमा नेपाली प्रनतनननधमण्िलको नेतत्ृ ि गदै महामवहम राजदूतज्यूिाट उक्त सत्रलार्ा सं िोधन
गन ा भएको।
8. 30 सेप्टे म्िर 2019 का द्वदन कोलम्िो प्रोसेसको नेपाल अध्यक्ष रहे कोले सदस्य मलकका
जेनेभाजस्थत महामवहम राजदूत तहमा 14th Ambassadorial Meeting सम्पन्न भएको।
9. 4 दे जख 6 नोभेम्िर 2019 मा सम्पन्न 3rd Session of the Intergovernmental Group of Expert on
Financing for Development (IGE FfD) को अध्यक्षको रुपमा महामवहम राजदूतज्यूले सफलतापूिक
ा
जजम्मेिारी पूरा गन ा भएको।
10. 11 दे जख 15 नोभेम्िर 2019 मा सम्पन्न 11th Session of the Commission on Investment,
Enterprises and Development मा उद्योग िाजणज्य तथा आपूनता सजचिज्यूको

नेतत्ृ िमा नेपाली

प्रनतनननधमण्िलले सहभानगता जनाएको।
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11. 30 सेप्टे म्िर दे जख 09 अक्टोिर 2019 सम्म जेनेभामा सम्पन्न विश्व बौद्विक सम्पजि सं गठनको
59 औ ं सत्रलार्ा महामवहम राजदूतज्यूिाट सं िोधन गन ा भएको।
12. सन् 2019-21 अिनधको लानग Enhanced Integrated Framework को अध्यक्षमा महामवहम
राजदूत दर्ा िषे कायाकालका लानग सिासम्मत चयन हन भएको।
13. Swiss Federal Department of Foreign Affairs ले बनामा आयोजना गरे को नयाँ िषाको ररसेप्सनमा
महामवहम राजदूतज्यू सहभागी हन भएको। साथै महामवहम राजदूतज्यूिाट 11 फ्रेबअरी 2020 का द्वदन
Federal Councillor and Head of Swiss Federal Department of Foreign Affairs (FDFA) H.E. Mr.
Ignazio Cassis सगँ जशष्टाचार भेट गन ा भएको।
14. WIPO को Programme and Budget Committee मा 2019/2020-2020/2021 अिनधको
दर्ा िषे कायाकालका लानग नेपाल ननिााजचत भएको।
15. कोनभि-19 को कारण जस्िट्जरल्याण्ि तथा र्टालीमा आपतमा परे का कररि ५५ जना नेपालीको
विनभन्न नमनतमा चाटार उिानमाफात उिार गरी नेपाल पठार्एको।
16. अन्य ननयनमत बैठकमा नेपालको सहभानगता लगायत ननयोगले सम्पन्न गरे का कायाहरुको विस्तृत
िावषाक वििरण समेत ननयोगको िेभसार्टमा सिासाधारणको जानकारीका लानग उपलब्ध रहे को।
17. Human Rights Council/ Special Procedures तथा OHCHR सं गका पत्राचारहरुमा ननरन्तर follow
up तथा response गररएको।
18. नेपालको तफािाट ननयोगले नलएको नेतत्ृ िदायी भूनमका तथा अन्य जजम्मेिारीहरुिः

a. Human Rights Council मा सन् 2018-2020 अिनधका लानग सदस्य,
b. Enhanced Integrated Framework (EIF) को सेप्टे म्िर 2019- सेप्टे म्िर
2021 का लानग अध्यक्ष,
c. WIPO को Program Budget Committee (PBC) मा नेपाल 2019-2021
अिनधको लानग सदस्य,
d. Colombo Process को अध्यक्ष रही आएको,
e. तीन िषे अिनधका लानग जन 2017 दे जख Deputy Member of the
Governing Body of International Labour Organization ,
f. Commission on Science and Technology for Development को सदस्य, सन्
2019-2022
g. Vice President of the Trade and Development Board of UNCTAD, 201920
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h. Human Rights Council अन्तगातको Informal Framework मा सन् 2019
अिनधको

लानग

Asia-Pacific Group

(APG) Coordinator

भूनमका

सफलतापूिक
ा सम्पन्न गरे को,
i. WTO Mechanism अन्तगात Trade Facilitation को लानग LDCs Group को
Focal Point को भूनमका ननिााह गरररहेको,
j. सं यक्त राष्ट्र सं घीय Treaty Bodies मा नेपालको प्रनतनननधत्ि अन्तगात नेपालिाट
श्री बन्दना राणा CEDAW Committee मा सन् 2017-20 अिनधको लानग
ननिााजचत भर्ा भूनमका ननिााह गरररहन भएको।
k. मानि अनधकार पररषदमा 2021-2023 को अिनधका लानग पनिः
उम्मेदिारी प्रस्तत गरी सकेको र सदस्य मलकहरुसं ग समथानका लानग
सविय भूनमका ननिााह गरररहेको।
l. CEDAW Committee मा श्री िन्दना राणाको 2021-2024 अिनधका लानग
पनिः उम्मेदिारी प्रस्तत गरी सकेको र सदस्य मलकहरुसं ग समथानका लानग
सविय भूनमका ननिााह गरररहेको।

12

