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नेऩार सयकायका अति विशिष्ट िथा विशिष्ट शे्रणीका ऩदाधधकायीरे गने विदेि भ्रभण, ददिा िथा यात्रीबोज 
एिॊ उऩहाय सम्फन्धी  तनदेशिका, २०७२ 

याष्ट्रऩतत, उऩयाष्ट्रऩतत, प्रधानभन्त्री, उऩप्रधानभन्त्री तथा भन्त्रीहरू रगामत नेऩार सयकायका विशिष्ट्ट 
शे्रणीका ऩदाधधकायीरे गने विदेि भ्रभण, ददिा तथा यारीबोज एिॊ उऩहाय सम्फन्त्धी व्मिस्था गनन आिश्मक 
बएकोरे, 

सुिासन ( व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन) ऐन, २०६४ को दपा ४५ रे ददएको अधधकाय प्रमोग गयी 
नेऩार सयकायरे देहामको तनदेशिका फनाएको छ। 

१.  सॊक्षऺप्ि नाभ य प्रायम्बः (१) मस तनदेशिकाको नाभ "नेऩार सयकायका अतत विशिष्ट्ट तथा विशिष्ट्ट 
शे्रणीका ऩदाधधकायीरे गने विदेि भ्रभण, ददिा तथा यारीबोज एिॊ उऩहाय सम्फन्त्धी तनदेशिका, 
२०७२" यहेको छ। 

              (२) मो तनदेशिका तुरुन्त्त प्रायम्ब हुनेछ। 
२. ऩरयबाषाः विषम िा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस तनदेशिकाभा,- 

(क) "अनौऩचारयक भ्रभण" बन्त्नारे प्रत्मऺ सयकायी काभसॉग सम्फन्न्त्धत बई दईु देि फीचको 
सम्फन्त्ध प्रिर्द्नन गनन फहुऩऺीम फैठक, सबा सम्भेरनभा भुरुकको प्रतततनधधत्ि गने तय 
सभकऺीरे तनम्ता नददएको िा ऩरयन्स्थततरे गदान औऩचारयक फनाउन नसककएको िा नशभरेको 
भ्रभण सम्झनु ऩछन । 

(ख)  "अन्त्म भ्रभण" बन्त्नारे औऩचारयक, अनौऩचारयक, आरङ्कारयक िा याजकीम भ्रभण फाहेकको 
भ्रभण सम्झनु ऩछन । 

(ग) "आरङ्कारयक भ्रभण" बन्त्नारे वििेष सभायोहभा बाग शरनका राधग तनभन्त्रणा प्राप्त बई 
गरयन ेभ्रभण सम्झनु ऩछन ।  

(घ)  "औऩचारयक भ्रभण" बन्त्नारे सभकऺीफाट औऩचारयक तनभन्त्रणा प्राप्त बएको िा नबएको, 
आभन्त्रण गने भुरुकरे औऩचारयक बनी घोषणा गयेको िा सयकायी काभको शसरशसराभा हुने 
भ्रभण सम्झनु ऩछन । 

(ङ) "याजकीम भ्रभण" बन्त्नारे सभकऺीफाट औऩचारयक तनभन्त्रणा प्राप्त बई उच्चतभ सम्भान / 
शिष्ट्टाचायका साथ याज्म प्रभुखद्िाया हुने भ्रभण सम्झनु ऩछन । 

३.   तनदेशिका रागू हुनेः याष्ट्रऩतत, उऩयाष्ट्रऩतत, प्रधानभन्त्री, उऩप्रधानभन्त्री तथा भन्त्रीहरूरगामत 
नेऩार सयकायका अतत विशिष्ट्ट तथा विशिष्ट्ट शे्रणीका ऩदाधधकायीरे गने विदेि भ्रभण, ददिा तथा 
यारीबोज एिॊ उऩहाय सम्फन्त्धी व्मिस्था गनन मो तनदेशिका रागू हुने छ । 

४.  िैदेशिक भ्रभण िगीकयण य सहबागी ऩदाधधकायी सङ्खमाः िैदेशिक भ्रभण िगीकयण य सहबागी 
ऩदाधधकायी सङ््मा अनुसूची –१ भा तोककए फभोन्जभ हुनेछ। 

५. ददिा िा यात्रीबोज िगीकयण य सहबागी ऩदाधधकायी सङ्खमाः भहत्त्िऩूणन यान्ष्ट्रम स्तयका ददिा तथा 
यारीबोजको िगीकयण, सहबागी हुने व्मन्ततको स्तय य सङ््मा अनुसूची –२ भा तोककए फभोन्जभ 
हुनेछ। 

६. नेऩार सयकायका सधिि एिॊ विशिष्ट शे्रणीका ऩदाधधकायीको विदेि भ्रभणः नेऩार सयकायका सधचि 
एिॊ विशिष्ट्ट शे्रणीका ऩदाधधकायीको विदेि भ्रभण सम्फन्त्धी व्मिस्था अनुसूची –३ भा तोककए 
फभोन्जभ हुनेछ। 
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७.  उऩहाय सम्फन्धी व्मिसथाः उऩहाय सम्फन्त्धी अिरम्फन गनुनऩने भाऩदण्ड अनुसूची    –४ भा तोककए 
फभोन्जभ तनधानयण हुनेछ। 

८. भ्रभण रूऩान्ियण हुन सकनेः (१) एकै भ्रभण अिधधभा एक प्रकृततको भ्रभण अको प्रकृततको 
भ्रभणभा रूऩान्त्तयण हुन सतनेछ । 

(२) भ्रभण सम्फन्त्धभा कुनै द्विविधा उत्ऩन्त्न बएभा ऩययाष्ट्र भन्त्रारम, शिष्ट्टाचाय 
भहाऩाररे त्मस्तो द्विविधा अन्त्त्म गनेछ । 

९. भ्रभणको जानकायी ददनुऩनेः (१) नेऩार सयकायका कुनै ऩतन ऩदाधधकायी िा कभनचायी िैदेशिक 
भ्रभणभा गएको जानकायी सफै भन्त्रारमरे ऩययाष्ट्र भन्त्रारमराई ददनुऩने छ । 

(२) उऩदपा ( १) फभोन्जभको जानकायी ऩययाष्ट्र भन्त्रारमरे सम्फन्न्त्धत तनमोगराई ददई 
आिश्मक सभन्त्िम गनुनऩने छ । 

१०. याजकीम भ्रभण सम्फन्धी वििेष व्मिसथाः याजकीम भ्रभण साभान्त्मतमा याज्म प्रभुखद्िाया एक 
देिभा एक िषनभा एक ऩटकबन्त्दा फढी हुने छैन । 

११. फाधा अड्काउ पुकाउनेः मो तनदेशिका कामानन्त्िमन गदान कुनै फाधा अड्काउ ऩयेभा नेऩार सयकायरे 
त्मस्तो फाधा अड्काउ पुकाउन आिश्मक आदेि जायी गनन सतनेछ । 
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      अनुसूची – १ 

(दपा ४ सॉग सम्फन्न्त्धत) 

िैदेशिक भ्रभण िगीकयण य सहबागी ऩदाधधकायी सङ्खमा 
  

क्र.सॊ. प्रकाय नेितृ्िकिाा सहबागी हुनुऩने ऩदाधधकायी 
१ याजकीम/औऩचारयक 

(State /Offical Visit) 

 

याष्ट्रऩतत याष्रऩति/याष्रऩति कामाारमसॉग सम्फन्न्धिः 
क) याष्ट्रऩतत 

ख) Spouse 

ग) ऩययाष्ट्रभन्त्री िा सिायीभन्त्री 
घ) याष्ट्रऩततका िैदेशिक भाशभरा सल्राहकाय एक जना 
ङ) याष्ट्रऩतत कामानरमका सधचि 

च) याष्ट्रऩततका तनजी धचककत्सक 

छ) याष्ट्रऩततरे तोकेको एकजना सहमोगी 
ज) सुयऺाकभी/एडडसी दईु जना 
झ) सहमोगी (Valet) एकजना 
ऩययाष्र भन्त्रारमसॉग सम्फन्न्धिः 
क) ऩययाष्ट्र सधचि 

ख) Political Division Chief (सहसधचि) 

ग) शिष्ट्टाचाय भहाऩार  

घ) भ्रभण गने देिको नेऩारी याजदतू य आिश्मकतानुसाय 
तोककएका दतूािासका अधधकायीहरू 

ङ) Desk Officer (उऩसधचि िा िाखा अधधकृत) 

च) Protocol Officer िा Protocol Assistant 

सञ्िायसॉग सम्फन्न्धिः 
ऩरकाय -तीनजना (दईु जना दट.बी., एक जना यान्ष्ट्रम सभाचाय 
सशभतत) 
अन्मः 
प्रधानभन्त्री तथा भन्न्त्रऩरयषद्को कामानरमका एक जना उच्चस्तयीम 
प्रतततनधध य भ्रभणको अिसयभा गरयन े िातान, सम्झौता तथा 
फैठकको विषमिस्तुसॉग सम्फन्न्त्धत भन्त्रारमका उच्चस्तयीम 
सयकायी प्रतततनधधहरू -आिश्मकतानुसाय। 

२ अनौऩचारयक भ्रभण 

(Informal Visit) 

याष्ट्रऩतत याष्रऩति/याष्रऩति कामाारमसॉग सम्फन्न्धिः 
क) याष्ट्रऩतत 

ख) Spouse 

ग) याष्ट्रऩततका िैदेशिक भाशभरा सल्राहकाय एक जना 
घ) याष्ट्रऩतत कामानरमका सधचि 
ङ) याष्ट्रऩततका तनजी धचककत्सक 

च) याष्ट्रऩततरे तोकेको एक जना सहमोगी 
छ) सुयऺाकभी/एडडसी दईु जना 
ज) सहमोगी (Valet) एकजना 
ऩययाष्र भन्त्रारमसॉग सम्फन्न्धिः 
क) ऩययाष्ट्र सधचि 

ख) Political Division Chief (सहसधचि) 

ग) शिष्ट्टाचाय भहाऩार  
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क्र.सॊ. प्रकाय नेितृ्िकिाा सहबागी हुनुऩने ऩदाधधकायी 
घ) भ्रभण गने देिको नेऩारी याजदतू य आिश्मकतानुसाय 

तोककएका दतूािासका अधधकायीहरू 

ङ) Desk Officer (उऩसधचि िा िाखा अधधकृत) 

च) Protocol Officer िा Protocol Assistant 

सञ्िायसॉग सम्फन्न्धिः 
ऩरकाय - तीन जना ( दईु जना दट.बी., एक जना यान्ष्ट्रम 
सभाचाय सशभतत) 

अन्मः 
प्रधानभन्त्री तथा भन्न्त्रऩरयषद्को कामानरमका एक जना 
उच्चस्तयीम प्रतततनधध य भ्रभणको अिसयभा गरयने िातान ,
सम्झौता तथा फैठकको विषमिस्तुसॉग सम्फन्न्त्धत भन्त्रारमका 
उच्चस्तयीम सयकायी प्रतततनधधहरू- आिश्मकतानुसाय । 

३ Ceremonial याष्ट्रऩतत क) याष्ट्रऩतत  

ख) Spouse 

ग) याष्ट्रऩतत कामानरमका सधचि 

घ) Political Division Chief (सहसधचि), ऩययाष्ट्र भन्त्रारम 

ङ) शिष्ट्टाचाय भहाऩार, ऩययाष्ट्र भन्त्रारम 

च) भ्रभण गने देिको नेऩारी याजदतू य आिश्मकतानुसाय 
तोककएका दतूािासका अधधकायीहरू 

छ) याष्ट्रऩततका तनजी धचककत्सक  

ज) याष्ट्रऩततरे तोकेको एकजना सहमोगी  

झ) टेशरशबजन तमाभयाभेन य सॊिाददाता 
ञ) सुयऺाकभी िा एडडसी दईु जना 
ट) सहमोगी (Valet) एकजना 

४ अन्त्म याष्ट्रऩतत  क) याष्ट्रऩतत  

ख) Spouse 

ग) भ्रभण गने देिको नेऩारी याजदतू य आिश्मकतानुसाय 
तोककएका दतूािासका अधधकायीहरू 

घ) शिष्ट्टाचाय भहाऩार 

ङ) याष्ट्रऩततका तनजी धचककत्सक  

च) याष्ट्रऩततरे तोकेको एक जना सहमोगी  

छ) सुयऺाकभी/एडडसी दईु जना 
ज) सहमोगी (Valet) एक जना 

५ याजकीम/औऩचारयक 

(State /Offical Visit) 

 

उऩयाष्ट्रऩतत क) उऩयाष्ट्रऩतत 

ख) Spouse 

ग) भ्रभण गने देिको नेऩारी याजदतू य आिश्मकतानुसाय 
तोककएका दतूािासका अधधकायीहरू 

घ) उऩयाष्ट्रऩतत कामानरमका सधचि 

ङ) नामफ शिष्ट्टाचाय भहाऩार ऩययाष्ट्र भन्त्रारम 

च) Desk Officer (उऩसधचि िा िाखा अधधकृत) 

छ) भ्रभणको अिसयभा गरयन ेिातान, सम्झौता तथा फैठकको 
विषमिस्तुसॉग सम्फन्न्त्धत भन्त्रारमका उच्चस्तयीम 
सयकायी प्रतततनधधहरू -आिश्मकतानुसाय । 

ज) उऩयाष्ट्रऩततरे तोकेको एक जना सहमोगी  
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क्र.सॊ. प्रकाय नेितृ्िकिाा सहबागी हुनुऩने ऩदाधधकायी 
झ) सुयऺाकभी/एडडसी दईु जना 

६ अनौऩचारयक भ्रभण 

(Informal Visit) 

उऩयाष्ट्रऩतत क) उऩयाष्ट्रऩतत  

ख) Spouse 

ग) उऩयाष्ट्रऩतत कामानरमका सधचि 

घ) भ्रभण गने देिको नेऩारी याजदतू य आिश्मकतानुसाय 
तोककएका दतूािासका अधधकायीहरू 

ङ) नामफ शिष्ट्टाचाय भहाऩार ऩययाष्ट्र भन्त्रारम  

च) उऩयाष्ट्रऩततरे तोकेको एक जना सहमोगी  

छ) सुयऺाकभी िा एडडसी दईु जना 
ज) सहमोगी  (Valet) एकजना 

७ Ceremonial उऩयाष्ट्रऩतत क) उऩयाष्ट्रऩतत  

ख) Spouse 

ग) उऩयाष्ट्रऩतत कामानरमका सधचि 

घ) भ्रभण गने देिको नेऩारी याजदतू य आिश्मकतानुसाय 
तोककएका दतूािासका अधधकायीहरू 

ङ) नामफ शिष्ट्टाचाय भहाऩार, ऩययाष्ट्र भन्त्रारम  

च) उऩयाष्ट्रऩततरे तोकेको एक जना सहमोगी  

छ) सुयऺाकभी/एडडसी दईु जना 
ज) सहमोगी  (Valet) एकजना 

८ अन्त्म उऩयाष्ट्रऩतत क) उऩयाष्ट्रऩतत 

ख) Spouse 

ग) भ्रभण गने देिको नेऩारी याजदतू य आिश्मकतानुसाय 
तोककएका दतूािासका अधधकायीहरू 

घ) नामफ शिष्ट्टाचाय भहाऩार, ऩययाष्ट्र भन्त्रारम  

ङ) उऩयाष्ट्रऩततरे तोकेको एक जना सहमोगी  

च) सुयऺाकभी/एडडसी दईु जना 
छ) सहमोगी (Valet) एकजना 

९ याजकीम/औऩचारयक 

(State /Offical Visit) 

 

प्रधानभन्त्री प्रधानभन्त्री/प्रधानभन्त्री कामाारमसॉग सम्फन्न्धिः 
क) प्रधानभन्त्री 
ख) Spouse 

ग) सधचि िा सहसधचि, प्रधानभन्त्री तथा भन्न्त्रऩरयषद्को 
कामानरम एकजना 

घ) प्रधानभन्त्रीका ऩययाष्ट्र भाशभरा सम्फन्त्धी सल्राहकाय 
एक जना 

ङ) प्रधानभन्त्रीका तनजी धचककत्सक 

च) प्रधानभन्त्रीरे तोकेका एक जना सहमोगी 
छ) सुयऺाकभी िा एडडसी दईु जना 
ज) सहमोगी  (Valet) एकजना 
ऩययाष्र भन्त्रारमसॉग सम्फन्न्धिः 
क) ऩययाष्ट्र सधचि 

ख) ऺेरीम िा फहुऩऺीम भहािाखा प्रभुख, ऩययाष्ट्र भन्त्रारम 

ग) Political Division Chief (सहसधचि), ऩययाष्ट्र भन्त्रारम 

घ) भ्रभण गने देिको नेऩारी याजदतू य आिश्मकतानुसाय 
तोककएका दतूािासका अधधकायीहरू 
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क्र.सॊ. प्रकाय नेितृ्िकिाा सहबागी हुनुऩने ऩदाधधकायी 
ङ) शिष्ट्टाचाय भहाऩार  

च) उऩसधचि िा िाखा अधधकृत (Desk Officer) 

छ) Protocol Officer िा Protocol Assistant 

सञ्िायसॉग सम्फन्न्धिः 
ऩरकाय  – तीनजना (दईु जना दट.बी., एक जना यान्ष्ट्रम 
सभाचाय सशभतत) 

अन्मः 
भ्रभणको अिसयभा गरयन े िातान, सम्झौता तथा फैठकको 
विषमिस्तुसॉग सम्फन्न्त्धत भन्त्रारमका उच्चस्तयीम सयकायी 
प्रतततनधधहरू - आिश्मकतानुसाय  

१० अनौऩचारयक भ्रभण 

(Informal Visit) 

प्रधानभन्त्री क) प्रधानभन्त्री 
ख) Spouse 

ग) प्रधानभन्त्रीका ऩययाष्ट्र भाशभरा सम्फन्त्धी सल्राहकाय-एक 
जना 

घ) सधचि िा सहसधचि, प्रधानभन्त्री तथा भन्न्त्रऩरयषद्को 
कामानरम -एकजना।  

ङ) भ्रभण गने देिको नेऩारी याजदतू य आिश्मकतानुसाय 
तोककएका दतूािासका अधधकायीहरू 

च) प्रधानभन्त्रीका तनजी धचककत्सक 

छ) Political Division Chief (सहसधचि), ऩययाष्ट्र भन्त्रारम 

ज) शिष्ट्टाचाय भहाऩार, ऩययाष्ट्र भन्त्रारम 

झ) Desk Officer, ऩययाष्ट्र भन्त्रारम 

ञ) Protocol Officer िा Protocol Assistant , ऩययाष्ट्र 
भन्त्रारम 

ट) प्रधानभन्त्रीरे तोकेका एक जना सहमोगी  

ठ) सुयऺाकभी/एडडसी दईु जना 
ड) सहमोगी  (Valet) एकजना 

११ Ceremonial प्रधानभन्त्री क) प्रधानभन्त्री 
ख) Spouse 

ग) भ्रभण गने देिको नेऩारी याजदतू य आिश्मकतानुसाय 
तोककएका दतूािासका अधधकायीहरू 

घ) शिष्ट्टाचाय भहाऩार ऩययाष्ट्र भन्त्रारम 

ङ) Protocol Officer िा Protocol Assistant ,ऩययाष्ट्र 
भन्त्रारम 

च) प्रधानभन्त्रीका तनजी धचककत्सक 

छ) प्रधानभन्त्रीरे तोकेका एक जना सहमोगी  

ज) सुयऺाकभी/एडडसी दईु जना 
झ) सहमोगी (Valet) एक जना 

१२ अन्त्म प्रधानभन्त्री क) प्रधानभन्त्री 
ख) शिष्ट्टाचाय भहाऩार 

ग) भ्रभण गने देिको नेऩारी याजदतू य आिश्मकतानुसाय 
तोककएका दतूािासका अधधकायीहरू 

घ) प्रधानभन्त्रीका तनजी धचककत्सक 

ङ) सुयऺाकभी िा एडडसी दईु जना 
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क्र.सॊ. प्रकाय नेितृ्िकिाा सहबागी हुनुऩने ऩदाधधकायी 
च) प्रधानभन्त्रीरे तोकेका एक जना सहमोगी  

छ) सहमोगी (Valet) एकजना 
१३ औऩचारयक उऩप्रधानभन्त्री क) उऩप्रधानभन्त्री 

ख) भ्रभण गने विषमसॉग प्रत्मऺ सम्फन्त्ध बएको सम्फन्न्त्धत 
तनकामको सहसधचि 

ग) Political Division Chief (सहसधचि िा उऩसधचि), 

ऩययाष्ट्र भन्त्रारम 

घ) नामफ शिष्ट्टाचाय भहाऩार िा Protocol Officer, ऩययाष्ट्र 
भन्त्रारम (उऩप्रधानभन्त्रीको हैशसमतभा Ceremonial Visit 

भा जाॉदा भार) 
१४ औऩचारयक ऩययाष्ट्र भन्त्री क) ऩययाष्ट्र भन्त्री 

ख) भ्रभण गने विषमसॉग प्रत्मऺ सम्फन्त्ध बएको सम्फन्न्त्धत 
भहािाखाको सहसधचि 

ग) नामफ शिष्ट्टाचाय भहाऩार िा भन्त्रीका तनजी सधचि, 
ऩययाष्ट्र भन्त्रारम 

१५ औऩचारयक भन्त्री क) भन्त्री 
ख) उऩरब्ध बएसम्भ सम्फन्न्त्धत नेऩारी दतूािास/तनमोगका 

कभनचायी  

ग) सम्फन्न्त्धत भन्त्रारमका विषमसॉग सम्फन्न्त्धत भहािाखाको 
सहसधचि िा सम्फन्न्त्धत िाखाको उऩसधचि 

 

द्रष्टव्मः- 

क) कुनै भ्रभणफाट पकौः दा फाटोभा ऩने देि अथिा त्मही देिभा यही अन्त्म भ्रभण गनुनऩयेभा याष्ट्रऩततको 
हकभा क्र.सॊ. ४ फभोन्जभ, उऩयाष्ट्रऩततको हकभा क्र.सॊ. ८ फभोन्जभ य प्रधानभन्त्रीको हकभा क्र.सॊ. 
१२ फभोन्जभका सदस्महरू फाहेक अन्त्म सदस्महरू नेततृ्िकतान पकन नु अगािै पकन नु ऩनेछ। 

ख) उऩयाष्ट्रऩतत, उऩप्रधानभन्त्री य भन्त्रीको जुनसुकै खारको भ्रभणभा आिश्मकतानुसाय प्रधानभन्त्री तथा 
भन्न्त्रऩरयषद्को कामानरमका एकजना प्रतततनधध या्न सककनेछ।  

ग) याष्ट्रऩतत, उऩयाष्ट्रऩतत य प्रधानभन्त्रीको जुनसुकै खारको भ्रभणभा कन्म्तभा ऩययाष्ट्र भन्त्रारमका एक 
जना सहसधचिस्तयीम ऩदाधधकायी यहनु ऩनेछ। 

घ) द्विऩऺीम िातान हुने अिस्थाभा आिश्मकताअनुसाय अनुिादक सभािेि गनन सककन ेछ । 
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अनुसूची – २ 

(दपा ५ सॉग सम्फन्न्त्धत) 

ददिा िा यात्रीबोज िगीकयण य सहबागी ऩदाधधकायी सङ्खमा  

क्र.सॊ. प्रकाय आमोजना गने 
ऩदाधधकायी 

सहबागीहरू 

१ याजकीम/ 

औऩचारयक 

याष्ट्रऩतत भ्रभणभा यहेका प्रतितनधधभण्डरका सदसमहरूभध्मेफाट 

क) प्रभुख अततधथ 

ख) Spouse 

ग) ऩययाष्ट्रभन्त्री तथा तनजको Spouse 

घ) ऩययाष्ट्र सधचि 

ङ) Political Division Chief 

च) शिष्ट्टाचाय भहाऩार  

छ) प्रतततनधधभण्डरका अन्त्म सदस्महरूभध्मेफाट सात जनासम्भ। 
आमोजकका िपा फाट 

क) याष्ट्रऩतत1 

ख) उऩयाष्ट्रऩतत 

ग) प्रधानभन्त्री 
घ) प्रधानन्त्मामाधीि 

ङ) सबाभुख 

च) उऩप्रधानभन्त्री 
छ) ऩययाष्ट्रभन्त्री 
ज) Minister -in- waiting 

झ) भन्त्रीहरू (भन्त्रीहरूको हकभा सम्झौता/सहमोग िा अन्त्म ककशसभरे 
सम्फन्न्त्धत बएका भार) 

ञ) प्रभुख प्रततऩऺी दरको नेता 
ट) उऩसबाभुख 

ठ) सयकायभा यहेका दरका अध्मऺहरू 

ड) व्मिस्थावऩका-सॊसद् भा ऩययाष्ट्र भाशभरा सम्फन्त्धी सशभततको सबाऩतत 
ढ) भु्मसधचि 

ण) प्रधानसेनाऩतत  

त) याष्ट्रऩतत कामानरमका सधचि 

थ) ऩययाष्ट्र सधचि 

द) काठभाडौंन्स्थत सम्फन्न्त्धत तनमोगका याजदतू 

ऩ) उतत भुरुकका राधग नेऩारी याजदतू 

ध) सम्भाननीम याष्ट्रऩततका िैदेशिक भाशभरा सल्राहकाय एक जना 
न) काठभाडौं भहानगयऩाशरकाका प्रभुख 

प) शिष्ट्टाचाय भहाऩार 

फ) सहसधचि, ऩययाष्ट्र भन्त्रारम, सम्फन्न्त्धत डसे्क, ऺेरीम िा 
फहुऩऺीम भहािाखा प्रभुख  

ब) विदेिी कुटनैततक तनमोगका डीन 

भ) भ्रभणसॉग सम्फन्न्त्धत देिका ऩूिन याजदतूहरू 

म) यान्ष्ट्रम जनजीिनभा य आफ्नो ऺेरभापन त ्दईु देि फीचभा 

                                                           
1विदेिफाट ऩाल्नुबएका याष्ट्रऩततरे Spouse साथै ल्माएको अिस्थाभा क्र.सॊ.१ अन्त्तगनतका (आमोजकका तपन फाट) क देखख 
ङ सम्भका अततधथहरूराई Spouse  सदहत आभन्त्रण गरयनेछ। 
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क्र.सॊ. प्रकाय आमोजना गने 
ऩदाधधकायी 

सहबागीहरू 

भहत्त्िऩूणन मोगदान ऩु-माएका कवि, कराकाय, खेराडी, एिॊ प्राज्ञऻक 
व्मन्ततहरू तथा सम्फन्न्त्धत भुरुकफाट उच्च सम्भान, भानऩदिी, 
विबूषण ऩाएका व्मन्ततहरूभध्मेफाट फढीभा तीन जना 

य) President of Bilateral Business Association सदहत उतत देिफाट 
भहत्त्िऩूणन विदेिी रगानी गयेका, तनमानत गने, प्रविधध प्रिर्द्नन य 
व्माऩाय गने व्मन्ततहरूभध्मेफाट फढीभा तीन जना 

र) शिष्ट्टाचाय भहाऩारको शसपारयसभा आिश्मकतानुसाय थऩ दईु जना2 
२ याजकीम/ 

औऩचारयक 

उऩयाष्ट्रऩतत भ्रभणभा यहेका प्रतितनधधभण्डरका सदसमहरूभध्मेफाट 

क) प्रभुख अततधथ 

ख) Spouse 

ग) ऩययाष्ट्रभन्त्री तथा तनजको Spouse 

घ) ऩययाष्ट्र सधचि 

ङ) प्रतततनधधभण्डरका अन्त्म सदस्महरूभध्मेफाट फढीभा ७ जनासम्भ। 
आमोजकका िपा फाट 

क) उऩयाष्ट्रऩतत 

ख) Spouse 

ग) उऩप्रधानभन्त्री 
घ) ऩययाष्ट्रभन्त्री 
ङ) Minister -in- waiting 

च) भन्त्रीहरू (भन्त्रीहरूको हकभा सम्झौता/सहमोग िा अन्त्म ककशसभरे 
सम्फन्न्त्धत बएका भार) 

छ) प्रभुख प्रततऩऺी दरको नेता 
ज) उऩसबाभुख 

झ) व्मिस्थावऩका-सॊसद् भा ऩययाष्ट्र भाशभरासम्फन्त्धी सशभततको सबाऩतत 

ञ) भु्मसधचि 

ट) प्रधानसेनाऩतत  

ठ) व्मिस्थावऩका-सॊसद्का भहासधचि 

ड) उऩयाष्ट्रऩतत कामानरमका सधचि 

ढ) ऩययाष्ट्र सधचि 

ण) काठभाडौंन्स्थत सम्फन्न्त्धत तनमोगका याजदतू 

त) उतत भुरुकका राधग नेऩारी याजदतू 

थ) सम्भाननीम उऩयाष्ट्रऩततजमूको िैदेशिक भाशभरा सल्राहकाय एक जना 
द) काठभाडौं भहानगयऩाशरकाका भेमय 

ध) शिष्ट्टाचाय भहाऩार 

न) सहसधचि, ऩययाष्ट्र भन्त्रारम, सम्फन्न्त्धत डसे्क, ऺेरीम िा 
फहुऩऺीम भहािाखा प्रभुख  

ऩ) विदेिी कुटनैततक तनमोगका डीन 

प) भ्रभणसॉग सम्फन्न्त्धत देिका ऩूिन याजदतूहरू 

फ) यान्ष्ट्रम जनजीिनभा य आफ्नो ऺेरभापन त ्दईु देिफीचभा भहत्त्िऩूणन 
मोगदान ऩु-माएका कवि, कराकाय, खेराडी, एिॊ प्राज्ञऻक व्मन्ततहरू तथा 

                                                           
2शिष्ट्टाचाय भहाऩार, ऩययाष्ट्र भन्त्रारमरे क्र.सॊ. १ अन्त्तगनत (आमोजकका तपन फाट) (ब), (भ), (म) य (य) का 
सहबागीको छनौटभा स्िवििेक प्रमोग गनन सतनेछ। साथै मी सहबागीहरूराई आिश्मकतानुसाय भार फोराइनेछ। 
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क्र.सॊ. प्रकाय आमोजना गने 
ऩदाधधकायी 

सहबागीहरू 

सम्फन्न्त्धत भुरुकफाट उच्च सम्भान, भानऩदिी, विबूषण ऩाएका 
व्मन्ततहरू भध्मेफाट आिश्मकतानुसाय फढीभा तीन जना 

ब) President of Bilateral Business Association सदहत उतत देिफाट 
भहत्त्िऩूणन विदेिी रगानी गयेका, तनमानत गने, प्रविधध प्रिर्द्नन य 
व्माऩाय गने व्मन्ततहरूभध्मेफाट फढीभा तीन जना 

भ) शिष्ट्टाचाय भहाऩारको शसपारयसभा आिश्मकतानुसाय दईु देिको 
फीचको सम्फन्त्ध अशबिवृर्द् गनन मोगदान ऩु-माएका व्मन्तत भध्मेफाट 
दईु जना3 

३ औऩचारयक प्रधानभन्त्री भ्रभणभा यहेका प्रतितनधधभण्डरका सदसमहरूभध्मेफाट 

क) प्रभुख अततधथ 

ख) Spouse 

ग) ऩययाष्ट्रभन्त्री तथा तनजको Spouse 

घ) ऩययाष्ट्र सधचि 

ङ) Political Division Chief 

च) प्रतततनधधभण्डरका अन्त्म सदस्महरूभध्मेफाट सात जनासम्भ। 

आमोजकका िपा फाट 

क) प्रधानभन्त्री 
ख) Spouse  

ग) उऩप्रधानभन्त्री 
घ) नेऩार सयकायका प्रितता 
ङ) ऩययाष्ट्रभन्त्री 
च) भन्त्रीहरू (भन्त्रीहरूको हकभा सम्झौता/सहमोग िा अन्त्म ककशसभरे 

सम्फन्न्त्धत बएका भार) 

छ) प्रभुख प्रततऩऺी दरको नेता 
ज) ऩूिन प्रधानभन्त्रीहरूभध्मेफाट तीन जना  

झ) सॊसद्को िैदेशिक सम्फन्त्ध सशभततका सबाऩतत 

ञ) आिश्मकतानुसाय यान्ष्ट्रम मोजना आमोगका उऩाध्मऺ 

ट) भु्मसधचि 

ठ) प्रधानसेनाऩतत  

ड) आिश्मकतानुसाय नेऩार याष्ट्र फैंकका गबननय 

ढ) प्रधानभन्त्री कामानरमका िरयष्ट्ठ सधचि 

ण) िातान/सम्झौता िा अन्त्म ककशसभरे सम्फन्न्त्धत यहने विशबन्त्न 
भन्त्रारमका सधचिहरू 

त) ऩययाष्ट्र सधचि 

थ) विदेिी कुटनैततक तनमोगका प्रभुख एिॊ नेऩारभा यहेका अन्त्म 
विदेिी विशिष्ट्ट व्मन्ततहरू 

द) प्रधानभन्त्रीका िैदेशिक भाशभरा सल्राहकाय एक जना 
ध) काठभाडौँ भहानगयऩाशरकाका भेमय 

न) आिश्मकतानुसाय िैदेशिक रगानी िोडनका कामनकायी तनदेिक 

                                                           
3शिष्ट्टाचाय भहाऩाररे क्र.सॊ. २ अन्त्तगनत (आमोजकका तपन फाट) (ऩ) देखख (ब) सम्भका सहबागीहरूको छनौटभा 
स्िवििेक प्रमोग गनन सतनेछ। साथ ैमी सहबागीहरूराई आिश्मकतानुसाय भार फोराइनेछ। 
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क्र.सॊ. प्रकाय आमोजना गने 
ऩदाधधकायी 

सहबागीहरू 

ऩ) डीन, डडप्रोम्मादटक Corp 

प) शिष्ट्टाचाय भहाऩार 

फ) सहसधचि, सम्फन्न्त्धत डसे्क, ऩययाष्ट्र भन्त्रारम 

ब) ऺेरीम िा फहुऩऺीम भहािाखा प्रभुख, ऩययाष्ट्र भन्त्रारम 

भ) िातान/सम्झौता िा अन्त्म ककशसभरे सम्फन्न्त्धत यहने विशबन्त्न 
भन्त्रारमका सहसधचिहरू 

म) उऩसधचि, ऩययाष्ट्र भन्त्रारम, सम्फन्न्त्धत डसे्क  
य) प्र्मात दैतनक ऩत्ररकाका प्रधानसम्ऩादक भध्मेफाट दईु जना 
र) यान्ष्ट्रम जनजीिनभा य आफ्नो ऺेरभापन त ्दईु देि फीचभा भहत्त्िऩूणन 

मोगदान ऩु-माएका कवि, कराकाय, खेराडी, एिॊ प्राज्ञऻक व्मन्ततहरू तथा 
सम्फन्न्त्धत भुरुकफाट उच्च सम्भान, भानऩदिी, विबूषण ऩाएका 
व्मन्ततहरूभध्मेफाट फढीभा तीन जना 

ि) President of Bilateral Business Association सदहत उतत देिफाट 
भहत्त्िऩूणन विदेिी रगानी गयेका, तनमानत गने, प्रविधध प्रिर्द्नन गने 
व्मन्ततहरूभध्मेफाट फढीभा तीन जना 

ि) शिष्ट्टाचाय भहाऩारको शसपारयसभा फढीभा थऩ दईु जना व्मन्ततहरू4 
४ अनौऩचारयक प्रधानभन्त्री भ्रभणभा यहेका प्रतितनधधभण्डरका सदसमहरूभध्मेफाट 

क) प्रभुख अततधथ 

ख) Spouse 

ग) ऩययाष्ट्रभन्त्री तथा तनजको Spouse 

घ) ऩययाष्ट्र सधचि 

ङ) Political Division Chief 

च) शिष्ट्टाचाय भहाऩार  

छ) प्रतततनधधभण्डरका अन्त्म सदस्महरूभध्मेफाट सात जनासम्भ। 

 
 

आमोजकका िपा फाट 

क) प्रधानभन्त्री 
ख) Spouse 

ग) उऩप्रधानभन्त्री 
घ) ऩययाष्ट्रभन्त्री 
ङ) नेऩार सयकायका प्रितता 
च) भन्त्रीहरू (भन्त्रीहरूको हकभा सम्झौता/सहमोग िा अन्त्म ककशसभरे 

सम्फन्न्त्धत बएका भार) 

छ) भु्मसधचि 

ज) प्रधानसेनाऩतत  

झ) प्रधानभन्त्री कामानरमका िरयष्ट्ठ सधचि 

ञ) याष्ट्रऩतत कामानरमका सधचि 

ट) ऩययाष्ट्र सधचि 

ठ) प्रधानभन्त्रीका िैदेशिक भाशभरा सल्राहकाय एक जना 

                                                           
4शिष्ट्टाचाय भहाऩाररे क्र.सॊ. ३ अन्त्तगनत (आमोजकका तपन फाट) (र), (ि) य (ि) का सहबागीहरूको छनौटभा 
स्िवििेक प्रमोग गनन सतनेछ। साथ ैमी सहबागीहरूराई आिश्मकतानुसाय भार फोराइनेछ। 
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क्र.सॊ. प्रकाय आमोजना गने 
ऩदाधधकायी 

सहबागीहरू 

ड) विदेिी कुटनैततक तनमोगका डीन 

ढ) शिष्ट्टाचाय भहाऩार 

ण) सहसधचि, सम्फन्न्त्धत डसे्क,ऩययाष्ट्र भन्त्रारम 

त) ऺेरीम िा फहुऩऺीम भहािाखा प्रभुख, ऩययाष्ट्र भन्त्रारम 

थ) उऩसधचि, ऩययाष्ट्र भन्त्रारम, सम्फन्न्त्धत डसे्क ऩययाष्ट्र भन्त्रारम 
द) यान्ष्ट्रम जनजीिनभा  य आफ्नो ऺेरभापन त ्दईु देि फीचभा 

भहत्त्िऩूणन मोगदान ऩु-माएका कवि, कराकाय, खेराडी, एिॊ प्राज्ञऻक 
व्मन्ततहरू तथा सम्फन्न्त्धत भुरुकफाट उच्च सम्भान, भान ऩदिी, 
विबूषण ऩाएका व्मन्ततहरू भध्मेफाट तीन जना 

ध) President of Bilateral Business Association सदहत उतत देिफाट 
भहत्त्िऩूणन विदेिी रगानी गयेका, तनमानत गने, प्रविधध प्रिर्द्नन गने 
व्मन्ततहरू भध्मेफाट फढीभा तीन जना 

न) शिष्ट्टाचाय भहाऩारको शसपारयसभा आिश्मकतानुसाय थऩ दईुजना5 
५ औऩचारयक/

अनौऩचारयक 

उऩप्रधानभन्त्री भ्रभणभा यहेका प्रतितनधधभण्डरका सदसमहरूभध्मेफाट 

क) प्रभुख अततधथ 

ख) Spouse 

ग) भन्त्री तथा तनजको Spouse 

घ) ऩययाष्ट्र सधचि 

ङ) प्रतततनधधभण्डरका अन्त्म सदस्महरूभध्मेफाट चाय जनासम्भ । 
आमोजकका िपा फाट 

क) उऩप्रधानभन्त्री/भन्त्री 
ख) ऩययाष्ट्रभन्त्री 
ग) भन्त्रीहरू (भन्त्रीहरूको हकभा सम्झौता/सहमोग िा अन्त्म ककशसभरे 

सम्फन्न्त्धत बएका भार) 

घ) सम्फन्न्त्धत कामानरमका सधचि 

ङ) सम्झौता/सहमोग िा अन्त्म ककशसभरे सम्फन्न्त्धत बएका 
भन्त्रारमका सधचिहरू 

च) ऩययाष्ट्र सधचि 

छ) विदेिी कुटनैततक तनमोगका प्रभुख एिॊ नेऩारभा यहेका अन्त्म 
विदेिी विशिष्ट्ट व्मन्ततहरू 

ज) सहसधचि, सम्फन्न्त्धत डसे्क,ऩययाष्ट्र भन्त्रारम 

झ) ऺेरीम िा फहुऩऺीम भहािाखा प्रभुख,ऩययाष्ट्र भन्त्रारम 

ञ) सम्झौता/सहमोग िा अन्त्म ककशसभरे सम्फन्न्त्धत बएका 
भन्त्रारमका सहसधचिहरू 

ट) उऩसधचि, सम्फन्न्त्धत डसे्क, ऩययाष्ट्र भन्त्रारम 
ठ) यान्ष्ट्रम जनजीिनभा य आफ्नो ऺेरभापन त ्दईु देिफीचभा भहत्त्िऩूणन 

मोगदान ऩु-माएका कवि, कराकाय, खेराडी, एिॊ प्राज्ञऻक व्मन्ततहरू 
तथा सम्फन्न्त्धत भुरुकफाट उच्च सम्भान, भान ऩदिी, विबूषण 
ऩाएका व्मन्ततहरूभध्मेफाट फढीभा दईु जना 

                                                           
5शिष्ट्टाचाय भहाऩाररे क्र.सॊ. ४ अन्त्तगनत (आमोजकका तपन फाट) (थ), (द) य (ध) का सहबागीहरूको छनौटभा 
स्िवििेक प्रमोग गनन सतनेछ। साथ ैमी सहबागीहरूराई आिश्मकतानुसाय भार फोराइनेछ। 
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क्र.सॊ. प्रकाय आमोजना गने 
ऩदाधधकायी 

सहबागीहरू 

ड) President of Bilateral Business Association सदहत उतत देिफाट 
भहत्त्िऩूणन विदेिी रगानी गयेका, तनमानत गने, प्रविधध प्रिर्द्नन गने 
व्मन्ततहरूभध्मेफाट फढीभा दईु जना 

ढ) शिष्ट्टाचाय भहाऩारको शसपारयसभा आिश्मकतानुसाय थऩ दईु जना6 
६ औऩचारयक/

अनौऩचारयक 

ऩययाष्ट्रभन्त्री भ्रभणभा यहेका प्रतितनधधभण्डरका सदसमहरूभध्मेफाट 

क) प्रभुख अततधथ 

ख) Spouse 

ग) उतत देिको याजदतू 

घ) Political Desk Chief 

ङ) प्रतततनधधभण्डरका अन्त्म सदस्महरूभध्मेफाट चाय जनासम्भ। 

आमोजकका िपा फाट 

क) ऩययाष्ट्रभन्त्री 
ख) भन्त्रीहरू (भन्त्रीहरूको हकभा सम्झौता/सहमोग िा अन्त्म ककशसभरे 

सम्फन्न्त्धत बएका भार) 

ग) प्रधानभन्त्रीका िैदेशिक सल्राहकाय एक जना 
घ) ऩययाष्ट्र सधचि 

ङ) विदेिी कुटनैततक तनमोगका प्रभुख एिॊ नेऩारभा यहेका अन्त्म 
विदेिी विशिष्ट्ट व्मन्ततहरू 

च) सम्फन्न्त्धत देिको नेऩारी याजदतू 

छ) भ्रभणसॉग सम्फन्न्त्धत भन्त्रारमका सधचिहरू तथा प्रत्मऺ सॊरग्न 
सहसधचिहरू 

ज) शिष्ट्टाचाय भहाऩार 

झ) सहसधचि, ऩययाष्ट्र भन्त्रारम, सम्फन्न्त्धत डसे्क 

ञ) ऺेरीम िा फहुऩऺीम भहािाखा प्रभुख,ऩययाष्ट्र भन्त्रारम 

ट) उऩसधचि, सम्फन्न्त्धत डसे्क ऩययाष्ट्र भन्त्रारम 
ठ) िाखा अधधकृत, सम्फन्न्त्धत डसे्क, ऩययाष्ट्र भन्त्रारम  

ड) यान्ष्ट्रम जनजीिनभा य आफ्नो ऺेरभापन त ्दईु देिफीचभा भहत्त्िऩूणन 
मोगदान ऩु-माएका कवि, कराकाय, खेराडी, एिॊ प्राज्ञऻक व्मन्ततहरू 
तथा सम्फन्न्त्धत भुरुकफाट उच्च सम्भान, भानऩदिी, विबूषण ऩाएका 
व्मन्ततहरूभध्मेफाट फढीभा दईु जना 

ढ) President of Bilateral Business Association सदहत उतत देिफाट 
भहत्त्िऩूणन विदेिी रगानी गयेका, तनमानत गने, प्रविधध प्रिर्द्नन गने 
व्मन्ततहरूभध्मेफाट फढीभा दईु जना 

ण) शिष्ट्टाचाय भहाऩारको शसपारयसभा आिश्मकतानुसाय थऩ दईु जना7 
द्रष्टव्मः- 

क) विदेि भ्रभणभा याष्ट्रऩतत, उऩयाष्ट्रऩतत य प्रधानभन्त्रीको नेततृ्िभा नेऩारी टोरी गई ददिा/यारीबोजभा 
सहबागी हुनु ऩयेभा य सहबागी हुनेहरूको सङ््मा तोकेको अिस्थाभा नेततृ्िकतान, नेततृ्िकतानको 

                                                           
6शिष्ट्टाचाय भहाऩाररे क्र.सॊ. ५ अन्त्तगनत (आमोजकका तपन फाट) (ठ) ,(ड) य (ढ) का सहबागीहरूको छनौटभा 
स्िवििेक प्रमोग गनन सतनेछ। साथ ैमी सहबागीहरूराई आिश्मकतानुसाय भार फोराइनेछ। 
 
7शिष्ट्टाचाय भहाऩाररे क्र.सॊ. ६ अन्त्तगनत (ड), (ढ) य (ण) का सहबागीहरूको छनौटभा स्िवििेक प्रमोग गनन सतनेछ। 
साथै मी सहबागीहरूराई आिश्मकतानुसाय भार फोराइनेछ। 
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Spouse, ऩययाष्ट्रभन्त्री, याष्ट्रऩतत/उऩयाष्ट्रऩतत/प्रधानभन्त्रीका िैदेशिक भाशभरा सल्राहकाय (भ्रभणभा 
सहबागी बएको अिस्थाभा), ऩययाष्ट्र सधचि, सधचि, शिष्ट्टाचाय भहाऩार य ऩययाष्ट्र भन्त्रारमका 
सम्फन्न्त्धत Division Chief  सहबागी हुनुऩनेछ । मतत गदान ऩतन तोककएको सङ््मा बन्त्दा कभ बएभा 
टोरीका अन्त्म सदस्महरू सहबागी हुन सतनेछन ्। 

ख) याष्ट्रऩतत िा उऩयाष्ट्रऩतत िा प्रधानभन्त्रीरे नेऩारभा आमोजना गने कामनक्रभभा सम्फन्न्त्धत कामानरमको 
सुझाि अनुसाय फढीभा दईु जनासम्भ थऩ गनन सककनेछ । 

ग) याजकीम बोजभा विदेिी भ्रभणदरका कुनै सदस्मरे Spouse साथ ल्माएको अिस्थाभा तनजका सभकऺी 
सहबागीरे Spouse राइ सहबागी गयाउन सतनेछन ्। 

घ) भ्रभणभा यहेका प्रतततनधधभण्डर, याजदतू रगामत अन्त्म विदेिी भहानुबािहरूराई नेऩार सयकायका 
सधचिहरूरे यारी/ददिाबोज आमोजना गदान शभतव्ममी ककशसभरे गनुनऩनेछ । 

ङ) मी सूचीभा उल्रेख बएका सफैराई अतनिामन रूऩभा तनभन्त्रणा गनुनऩने छैन । आमोजकको सल्राहभा 
अिस्था हेयी सूची काॉटछाॉट गनन सककनेछ । 

च) शिष्ट्टाचाय भहाऩार, ऩययाष्ट्र भन्त्रारमरे आिश्मकतानुसाय दईु जना थऩ गनन सतनेछ । 
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अनुसूची – ३ 

(दपा ६ सॉग सम्फन्न्त्धत) 

 

नेऩार सयकायका सधिि एिॊ विशिष्ट शे्रणीका ऩदाधधकायी रगामिको विदेि भ्रभणसम्फन्धी व्मिसथा 
 

नेऩार सयकायका विशिष्ट शे्रणीका ऩदाधधकायी रगामिको विदेि भ्रभण सम्फन्धभा तनणाम गदाा तनम्न 
विषमहरूराई अतनिामा रूऩभा ऩारना गनुाऩनेछः- 

क) सािनजतनक ऩद धायण गयेका जुनसुकै ऩदाधधकायीहरूरे काभसॉग सयोकाय नबएका सॊघसॊस्था, ठेकेदाय 
कम्ऩनी, तनजी कम्ऩनी य कामनसञ्चारनको शसरशसराभा प्रबाि ऩने गयी स्िाथन फाखझने (Conflict of 

Interest) सॊस्थाफाट प्रामोजन बई प्राप्त बएका (सोको आिश्मकता, औधचत्मता य त्मसफाट याज्मराई 
प्राप्त हुने सकायात्भक प्रततपर सभेतको शरखखत ऩुष्ट््माईँ सदहत तनणनम बएको अिस्थाभा फाहेक) 
तनभन्त्रणाभा कुनै ऩतन सािनजतनक ऩदाधधकायीराई िैदेशिक भ्रभणभा नऩठाउने । 

ख) नेऩार सयकाय, भन्न्त्रऩरयषद् फाट तनणनम हुनुऩने िैदेशिक भ्रभणभा प्रस्ताि ऩेि गदान कामनक्रभको विियण, 
नेऩारको तपन िाट हुने प्रस्तुतीकयण तथा सॊबावित प्रततपरसभेत ऩेि गनुनऩने । 

ग) विशिष्ट्ट शे्रणीको ऩदाधधकायीराई एक ऩटकभा ऩन्त्र ददनबन्त्दा फढी अिधधको िैदेशिक भ्रभणभा 
नऩठाउने तथा िैदेशिक तारीभभा विशिष्ट्ट शे्रणीको ऩदाधधकायीराई भनोनमन नगने । 

घ) सॊमुतत याष्ट्रसॊघ य सो अन्त्तगनत यहेका अन्त्तयान्ष्ट्रम सॊघसॊस्था फाहेकका गैयसयकायी सॊघ सॊस्थाको 
खचनभा विशिष्ट्ट शे्रणी तथा प्रथभ शे्रणी रगामतका सयकायी अधधकायीहरू विदेि भ्रभणभा जाने तनणनम 
नगने तथा वििेषऻता नबएका ऩदाधधकायीराई भनोनमन नगने ।  

ङ) ऩययाष्ट्र सधचि फाहेक नेऩार सयकायका अन्त्म सधचिरे िावषनक तीस कामन ददनबन्त्दा फढी सभम विदेि 
भ्रभण नगने । 

च) सधचि य भन्त्रीहरू सॊमुतत याष्ट्रसॊतघम तनकामहरू य द्विऩऺीम िा फहुऩऺीम सयकायी िा सयकायका दात ृ
तनकामहरूको औऩचारयक तनम्तो िा फैठकभा Protocol शभराएय भार िैदेशिक भ्रभणभा जाने तय 
अिरोकन भ्रभणभा नजाने । 

छ) ऩययाष्ट्र भन्त्रारमका सहसधचि य अथन भन्त्रारमको िैदेशिक सहमोग भहािाखा प्रभुख फाहेक अन्त्म 
भन्त्रारम िा केन्त्रीम तनकामका सहसधचिहरूरे िावषनक ऩचास कामन ददनबन्त्दा फढी सभम विदेि भ्रभण 
नगने । 

ज) नेऩार ऩऺ बएको सन्न्त्ध अन्त्तगनतको िावषनक सबा, सॊमुतत याष्ट्रसॊघ तथा फहुऩऺीम अन्त्तयानन्ष्ट्रम 
सॊस्थाको िावषनक सबा, द्विऩऺीम िा फहुऩऺीम फैठक, कुटनैततक िातान य कुटनैततक भ्रभण फाहेक 
ताशरभ, अिरोकन भ्रभण, गोष्ट्ठीभा सयकायी खचनभा विदेिभा बाग नशरने/तनणनम नगने । 

झ) िैदेशिक सयकायको तनभन्त्रणा, नेऩार सदस्म बएको य नेऩार सभेत ऩऺ बएको अन्त्तयसयकायी सॊस्थाको 
आधधकारयक तनभन्त्रणा फाहेक अन्त्म कामनक्रभभा नेऩार सयकायको विशिष्ट्ट शे्रणी य सािनजतनक ऩद 
धायण गयेका सोबन्त्दा भाधथका ऩदाधधकायीको विदेि भ्रभण नगने/नगयाउने । 

ञ) नेऩार सयकायका भन्त्रीरे तनमुतत गयेका ऩदाधधकायीहरूरे नेऩार सयकायको खचनभा विदेि भ्रभण 
नगने/नगयाउने । 

ट) कुनै तनन्श्चत कामनका राधग सयकायी तनकामरे विऻ िा ऩयाभिनदाताको रूऩभा तनमुतत हुने व्मन्ततराई 
विदेि भ्रभण नगने/नगयाउने । 

ठ) नेऩार सयकाय, भन्न्त्रऩरयषद्रे वििेष तनणनम गयेको अिस्थाभा फाहेक भ्रभण खचन तनमभािरीरे तोकेको 
बन्त्दा फढी भ्रभण खचन िा थऩ सुविधा उऩरव्ध नगयाउने । 

ड) विदेि भ्रभणऩश्चात भुरुकराई बएको पाइदा तथा दातमत्िसभेत खुल्ने गयी सम्फन्न्त्धत ऩदाधधकायीरे 
ऩन्त्र ददनशबर प्रततिेदन ऩेि गनुनऩनेछ । त्मस्तो प्रततिेदन सम्फन्न्त्धत तनकामफाट सफै सयकायी 
ऩदाधधकायीरे उऩमोग गनन सतन ेगयी व्मिन्स्थत गनुनऩने । 

ढ) सम्फन्न्त्धत ऺेरको विऻता, आिश्मकता तथा औधचत्म नखुराई कुनै ऩतन भन्त्रारमको तनकामगत 
उऩन्स्थतत भारको राधग विदेि भ्रभण नगने/नगयाउने । कसरे आभन्त्रण गयेको हो य सो कामनक्रभभा 
अन्त्म याष्ट्रका कुन तहका ऩदाधधकायी सहबागी हुॉदैछ बन्त्ने व्महोया खुराउनु ऩने । आभन्त्रण गने 
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सॊस्थाको नाभ,  प्रोटोकर शभरेको व्महोया खुरेको हुनुऩने य सधचि तथा सहसधचिको भ्रभण बए चार ु
आ.ि.भा मस ऩूिन कतत ददने विदेि भ्रभण कतत ऩटक गरयसकेको हो, सो व्महोया सभेत खुराई 
तनणनम गनुनऩने । 

ण) विदेि भ्रभणभा ऩठाउने प्रतततनधधभण्डरको आकाय सानो, छरयतो य िास्तविक आिश्मकताभुखी 
फनाउनका राधग कुन स्तयका ऩदाधधकायीराई ऩठाउॉ दा िा जाॉदा फढी परदामी िा उऩरन्व्धभूरक हुन्त्छ 
य जसको सम्फन्न्त्धत ऺेरभा दखर य कामाननुबि छ उही ऩदाधधकायीराई भार ऩठाउने नीतत शरने । 
साथै, विदेिी ऋण सहमोगफाट सञ्चाशरत आमोजनाहरू तथा भ्रभण कामनक्रभको उद्देश्मसॉग असम्फन्न्त्धत 
कामनक्रभ िा िीषनक अन्त्तगनतको फजेटफाट खचन व्महोने गयी विदेि भ्रभण नगने/नगयाउने । 

त) अथन भन्त्रारमरे विदेि भ्रभणको सहभतत ददॉदा मस भाऩदण्डको विऩरयत नहुने गयी आन्त्तरयक भाऩदण्ड 
फनाई मथािीघ्र रागू गने । 

थ) कुनै ऩतन ऩदाधधकायीरे तोककएबन्त्दा फढी अिधध विदेि भ्रभण गयेको जानकायी नददएभा िा विियण 
रुकाएभा कामनसम्ऩादन भूल्माङ्कनको आधाय फनाउने । 
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अनुसूची – ४ 

(दपा ७ सॉग सम्फन्न्त्धत) 

उऩहायसम्फन्धी अिरम्फन गनुाऩने भाऩदण्ड  

क) उऩहायसम्फन्त्धी विषमहरू व्मिस्थाऩनका राधग नेऩार सयकायका भु्मसधचिको अध्मऺताभा अथन, 
साभान्त्म प्रिासन, ऩययाष्ट्र य उद्मोग भन्त्रारमका प्रतततनधध सन्म्भशरत एक सशभतत गठन गरयनेछ । 

ख) उन्ल्रखखत सशभततरे उऩहायको डडजाइन तमाय गनेछ य सो फभोन्जभको उऩहाय तमाय गनन उद्मोग 
भन्त्रारमराई न्जम्भा ददनेछ । 

ग) नेऩार सयकायरे उऩहायसम्फन्त्धी साभाग्री खरयदका राधग हयेक कामानरमभा फजेटको व्मिस्था  गनेछ । 

घ) उऩहायका राधग नेऩार सयकायरे नेऩार य नेऩारीको ऩदहचान झल्कने हस्तकराका साभान, नेऩारभा 
उत्ऩाददत गुणस्तयीम िस्तुहरू, नेऩारभा फनेका प्रिदनन गनन रामक गुणस्तयीम साभाग्रीहरू, स्तयीम 
प्माककङ बएको हल्का य साना साभानहरू, याष्ट्रऩतत/प्रधानभन्त्रीको नाभ रोगो सदहतको साभान तमाय 
गनेछ । 

 हस्तकराका साभानहरू 

 नेऩारभा उत्ऩाददत धचमा/कपी 
 नेऩारभा फनेको उच्चस्तयीम कऩडा तथा रुगाहरू  

 नेऩारभा उत्ऩाददत घडी 
 उच्चस्तयीम छाराका साभानहरू जस्त,ै िारेट, काडनहोल्डय आदद 

 नेऩारभा फनेका उच्चस्तयीम ऊनी/सूतीका रुगाहरू 

 नेऩार सयकायरे तोकेका अन्त्म साभानहरू 
ङ) हयेक भन्त्रारमरे आधथनक िषन सभाप्त बएको तीस ददनशबर अतघल्रो आधथनक िषनभा नेऩारफाट विदेि 

गएका नेऩारी प्रतततनधधभण्डर य विदेिफाट नेऩार आएका विदेिी प्रतततनधधभण्डरको सङ््मा एकीन 
गनुनऩनेछ । दफुै खारे प्रतततनधधभण्डरभा यहेका जम्भा सदस्महरूको दोब्फय सङ््माभा प्रचशरत 
तनमभानुसाय साभग्री खयीद गयी बण्डायण गनुनऩनेछ । 

च) आिश्मक ऩयेको फखतभा भाग पायाभ स्िीकृत गयी भ्रभणकतानरे उऩहायको साभान शरनुऩनेछ । 
छ) भाग पायाभ बदान भ्रभण स्िीकृत गने सम्फन्न्त्धत तनकामको तनणनमको प्रभाखणत प्रततशरवऩ ऩेि 

गनुनऩनेछ ।उऩहायको नाभभा भ्रभणकतानराई कुनै नगद प्रदान गरयने छैन । 

ज) नेऩारका याष्ट्रऩतत, उऩयाष्ट्रऩतत य प्रधानभन्त्रीरे विदेि भ्रभण गदान उऩहाय साभाग्रीहरू शिष्ट्टाचाय 
भहाऩाररे फुखझशरनु ऩनेछ।अन्त्मको हकभा सम्फन्न्त्धत टोरी नेतारे उऩहाय फुखझशरनु ऩनेछ । 

झ) जतत जना भ्रभणभा सहबागी हुने हो त्मसको दोब्फयबन्त्दा फढी सङ््माभा उऩहायहरू ददइने छैन । 
ञ) एउटा भ्रभणभा याष्ट्रऩततरे दिहजाय, प्रधानभन्त्रीरे आठ हजाय, उऩप्रधानभन्त्रीरे छ हजाय, भन्त्रीरे 

ऩाॉच हजायबन्त्दा फढी फन्तसस (Tips) ददएभा स्िमॊ व्महोनुन ऩनेछ । उन्ल्रखखत ऩदाधधकायी फाहेकरे 
दटप्स ददन ऩाइनेछैन । दिहजाय रूऩैमाॉबन्त्दा फढी दटप्स ददनुऩने अिस्था आए नेऩार सयकायको ऩूिन 
स्िीकृतत शरनुऩनेछ। 

ट) भ्रभण सम्ऩन्त्न गयेऩतछ भ्रभण-प्रततिेदनको साथभा ददएको उऩहाय य प्राप्त गयेको उऩहायको 
विियणसभेत ऩेि गनुनऩनेछ । 

 


