
नऩेारी याजदूतावास 

Embassy of Nepal 
Pretoria, 

The Republic of South Africa 

प्रसे ववऻप्ति 

भाननीम श्रभ¸ योजगाय तथा साभाजजक सयुऺा भन्त्री श्री याभेश्वय याम मादवरे भौरयससका प्रधानभन्त्री 
भहाभवहभ श्री प्रववन्त्दकुभाय जगुनाउथसॊग आज ऩोर्टरइुस जथथत प्रधानभन्त्री कामाटरमभा जिष्टाचाय 
बेर् गनुट बमो । बेर्का अवसयभा गत जनु¸ २०१९ भा सम्ऩन श्रभ सभझदायीको कामाटन्त्वमन 
रगामत दईु देि वीच आऩसी वहतका ववववध ववषमभा कुयाकानी बएको प्तथमो । सो अवसयभा 
आगाभी अप्रीरभा नेऩाररे आमोजना गने सगयभाथा सम्वादभा सम्भाननीम प्रधानभन्त्री श्री के ऩी 
िभाट  ओरीरे भहाभवहभ प्रधानभन्त्री श्री जगुनाउथराई गनुट बएको प्तनभन्त्रणा थभयण गयाउदै मस फषट 
‘जरवाम ु ऩरयवतटन´ िीषटकभा सम्वाद हनु गईयहेको य नेऩार तथा भौरयसस दवैु देि मसफार् ऩने 
असयफार् जोजिभमकु्त यहेकारे भौरयससको सहबाप्तगता भहत्वऩूणट हनेु कुया भाननीम भन्त्री श्री 
मादवरे उल्रेि गनुटबमो । भाननीम भन्त्री मादवरे नेऩारको जरववद्यतु¸ ऩूवाटधाय¸ ऩमटर्न रगामतका 
ऺेरभा भौरयससवार् रगानीको राप्तग आव्हान सभेत गनुटबमो । भौरयससका प्रधानभन्त्री भहाभवहभ श्री 
जगुनाउथदरे नेऩाररे अन्त्तयाविम थतयको सम्वाद आमोजना गनट रागेकोभा िुिी व्मक्त गदै 
भौरयससको तपट फार् उच्चथतयको सहबाप्तगता यहने आश्वासन सभेत व्मक्त गनुट बमो । 

तत्ऩश्चात भाननीम भन्त्री श्री मादव य भौरयससका कृवष, उद्योग तथा िाद्य सयुऺा भन्त्री भहाभवहभ श्री 
भहेन ् कुभाय प्तसरुत ्नसॊग बएको कुयाकानीभा भौरयससको कृवष ऺेरभा नेऩारी काभदायहरुको राप्तग 
योजगायीको सम्बावनाका फायेभा कुयाकानी  बएको प्तथमो । 

मस अजि आजै भाननीम भन्त्री रगामतका नेऩारी प्रप्ततप्तनप्तधभण्डरराई भौरयसस ऩऺरे त्महाॉको 
व्मवथथावऩका नेसनर एसेम्वरीको सबा सञ्चारनको प्रत्मऺ अवरोकन गयाएको प्तथमो । सो 
अवसयभा भाननीम भन्त्री रगामत प्रप्ततप्तनप्तध भण्डरका सदथमहरुराई भौरयससका सबाभिुरे थवागत 
गनुटबएको प्तथमो । 
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वहजो ववहान भाननीम भन्त्री मादवरे भौरयिसका श्रभ भानव श्रोत ववकास तथा तारीभ भन्त्री 
भहाभवहभ श्री सदेुि सत्कभ काप्तरचयनसॊग  गत जनुभा सम्ऩन्न बएको श्रभ सभझदायीको प्रबावकायी 
कामाटन्त्वमका राप्तग दवैु ऩऺवार् प्तनयन्त्तय सहकामट गदै जाने फायेभा िप्तनबतू छरपर बमो । तत ्
ऩश्चात द्विवऺीम सभझदायी अनरुुऩको सॊमकु्त कामट सभूहको वैठक फसेको प्तथमो । उक्त अवसयभा 
सम्झौता अनरुुऩको भमाटद्वदत काभदाय बनाट सॊग सम्वजन्त्धत सफै प्रवकमाहरुका प्तफषमभा तथा सो सॊग 
सम्वजन्त्धत रागतहरुको प्तफषमभा सभेत ववथततृ छरपर बमो ।  

त्मसैगयी आजै भौरयससजथथत योजगायदाताहरुको सॊगठनका प्रभिु तथा प्रप्ततप्तनप्तधहरुसॊग ववदेिी 
काभदायको भाग यहेका होर्र¸ उत्ऩादन¸ ऩूवाटधाय¸ सयुऺा¸ सेवा  रगामतका ऺेरहरुका फायेभा 
ववथततृ छरपर बमो । सो अवसयभा भौरयसस ऩऺरे नेऩारी काभदाय ऩठाउदा भमाटद्वदत काभदाय 
बनाट प्रकृमा अऩनाउन जोड द्वदएको प्तथमो । 

भाननीम भन्त्री श्री मादव भौरयिसका श्रभ¸ भानव श्रोत ववकास तथा तारीभ भन्त्री भहाभवहभ श्री 
सदेुि सत्कभ काप्तरचयनको प्तनभन्त्रणाभा भौरयिसको औऩचारयक भ्रभणभा यहनबुएको छ । 

भाननीम भन्त्री श्री मादवसॊगै भन्त्रारमका सजचव श्री ववनोद के सी नेत्ततृ्वको ऩाॉच सदथमीम नेऩारी 
प्रप्ततप्तनप्तधभण्डर सॊमकु्त कामट सभूहको वैठकभा सहबाप्तग हनु भौरयसस भ्रभणभा यहेको छ । 
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