सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट ममति २०७६ जेठ २५ दे खि असार ०१ सम्म भएको यूरोप
भ्रमण सम्पन्त्न गरी स्वदे श फर्किंदा त्ररभव
ु न ववमानस्थलमा जारी गररएको प्रेस नोट

१. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू २०७६ जेठ २५ दे खि असार ०१ सम्म
सम्पन्त्न

गरे र

भिखरै

स्वदे श

फर्कखनु

भएको

छ

।

यूरोप

यरू ोप भ्रमण

भ्रमणका

क्रममा

प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभास्स्ित अन्त्तराखस्रिय श्रम संगठन (ILO)
को शतवार्षखकीको अवसरमा आयोजना गररएको र्वशेष सम्मेलनलाई सम्बोधन
गनुक
ख ा सािै ममररारि संयुक्त अधधराज्य र फ्रान्त्सको औपचाररक भ्रमण गनभ
ुख यो ।
२. प्रधानमन्त्रीज्यू काठमाडौंबाट जेठ २५ (तदनुसार जुन ०८) मा स्वीट्जरल्याण्ड तफख
प्रस्िान गरी जेठ २७ (तदनस
ु ार जुन १०) मा जेनेभामा आयोजना गररएको ILO को
शतवार्षखकी समारोहको र्वशेष सम्मेलनलाई सम्बोधन गनभ
ुख यो । सो सम्बोधनका
क्रममा उहााँले नेपालले श्रममकका हक अधधकारको स्िापना एवं समग्र श्रम क्षेरमा
हामसल गरे को प्रगततको बारे मा प्रकाश पानुख भयो ।
कामका

सन्त्दभखमा

आफ्नो

धारणा

राख्दै

प्रधानमन्त्रीज्यूले भर्वरयको

सामास्जक

सम्वादको

माध्यमबाट

रुपान्त्तरण भएको उत्पादन सम्बन्त्धलाई ददगो बनाउन काम र जीवनबीच सन्त्तुलन
आवश्यक रहे को कुरा बताउनु भयो । सािै उहााँले सबै काम मयाखददत र सबै
श्रमजीर्व वगख संरक्षक्षत हुनुपने धारणा व्यक्त गनभ
ुख यो । यसको लाधग नेपालमा सबै
प्रकृततका काम गने श्रममकहरुलाई सामास्जक सुरक्षाको दायरामा ल्याइएको र
बजारलाई

िुकुलो

बनाइएको

जानकारी

समेत

सम्माननीय

प्रधानमन्त्रीज्यल
ू े

ददनभ
ु यो । श्रमको संसारले भन्त्ने गरे को अनौपचाररक क्षेरलाई कानन
ू ी दहसाबमा
औपचाररक बनाइएको धारणा पतन राख्नुभयो ।
सो

अवसरमा

प्रधानमन्त्रीज्यल
ू े

टकीका

उपरारिपतत,

नवेका

प्रधानमन्त्री र

स्वीट्जरल्याण्डका पव
ू ख रारिपतत एवं वतखमान गह
ृ मन्त्रीसाँग द्र्वपक्षीय भेटवाताख
गनभ
ुख यो । उपयक्
ुख त भेटवाताखहरुमा ती मल
ु ुकहरुसाँग रदहआएको सम
ु धुर सम्बन्त्धलाई
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अझ र्वकमसत एवं प्रगाढ पादै आपसी दहतका क्षेरहरुमा सहकायख प्रवद्खधन गने
र्वषयमा छलफल भयो ।
ILO को १०८ औं सम्मेलनको साइडलाइनमा नेपाल र ममररारि यू.ए.ई. तिा
मौररससबीच छुट्टाछुट्टै द्र्वपक्षीय श्रम सम्झौता सम्पन्त्न भएको छ । सोही क्रममा
माननीय श्रम, रोजगार तिा सामास्जक सुरक्षामन्त्री श्री गोकणखराज र्वरट र उहााँका
टकीस समकक्षीबीच भएको द्र्वपक्षीय भेटवाताखमा नेपाल र टकीबीच वैदेमशक
रोजगारीको क्षेरमा सहकायख प्रवद्खधन गने र िासगरी टकीमा कायखरत नेपाली
कामदारहरुले भोग्नप
ु रे को र्वमभन्त्न समस्याहरुको र्वषयमा छलफल भयो ।
३. प्रधानमन्त्रीज्यू जेठ २७ सााँझ जेनेभाबाट बेलायत प्रस्िान गनभ
ुख ई सोही ददन
अक्सफोडख र्वश्वर्वद्यालयस्स्ित अक्सफोडख यूतनयनले आयोजना गरे को एक र्वशेष
समारोहलाई सम्बोधन गदै शास्न्त्त, र्वकास र लोकतन्त्रका र्वषयमा र्वचार प्रस्तत
ु
गनभ
ुख यो । सम्बोधन माफखत प्रधानमन्त्रीज्यल
ू े शास्न्त्त, लोकतन्त्र र र्वकासको
अन्त्योन्त्यामित सम्बन्त्धको चचाख गदै नेपालको शास्न्त्त प्रकृया र त्यसको उपलब्धी
एवं सामास्जक तिा आधिखक र्वकासका लाधग वतखमान सरकारले मलएको लक्ष्य र
कायखददशाका बारे मा प्रकाश पानुख भयो ।
४. प्रधानमन्त्रीज्यल
ू े जेठ २८ (तदनस
ु ार ११ जुन) मा बेलायती समकक्षी महामदहम श्री
तेरेसा मेसाँग द्र्वपक्षीय भेटवाताख गनभ
ुख यो । भेटवाताखमा नेपाल-बेलायत द्र्वपक्षीय
सम्बन्त्धका

समग्र

पक्षहरुमा

िल
ु ारुपमा

सघन

छलफल

भएको

छ

।

दब
ु ै

प्रधानमन्त्रीहरुले आपसी दहत र सहयोगका र्वषयहरुमा सहकायख र्वस्तार गने
र्वषयमा समझदारी भएको छ । द्र्वपक्षीय व्यापार तिा लगानी वद्
ृ धध, प्रर्वधध
हस्तान्त्तरण, पयखटन एवं जनस्तरको सम्बन्त्ध प्रवद्खधनका र्वषयमा समेत दई
ु
दे शका प्रधानमन्त्रीहरुबीच छलफल भएको छ।

बेलायती सेनाका गोिाख सैतनकहरुका

र्वषयमा समेत व्यापक छलफल भएको छ ।
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सोही ददन बबहान उहााँले बेलायती राजकुमार ह्यारीसाँग मशरटाचार भेट गनभ
ुख यो ।
सो अवसरमा भूकम्प पतछको पुनतनखमाखण कायख, नेपालले जैर्वक र्वर्वधता एवं
वन्त्यजन्त्तु संरक्षणमा हामसल गरे को उपलब्धी, नेपालले मदहला तिा बामलका
सशस्क्तकरणको क्षेरमा गरे को प्रगतत लगायतका र्वषयमा कुराकानी भयो ।
जेठ २८ मा प्रधानमन्त्रीज्यूले बेलायती संसदको All Party Parliamentary Group
for Nepal (APPG) र British Group on Inter-Parliamentary Union (BGIPU)का
सदस्यहरुको

संयुक्त

भेलालाई

सम्बोधन

गनुक
ख ा

सािै

बेलायती

संसदका

र्वपक्षीदलका नेता श्री जेरेमी कोरबबनसाँग भेटवाताख गनुभ
ख यो । उक्त सम्बोधन र
भेटवाताखमा नेपाल-बेलायत सम्बन्त्ध लगायत दब
ु ै दे शका संसदहरुबीच सम्बन्त्ध
र्वस्तार गने र्वषयमा छलफल भयो ।
प्रधानमन्त्रीज्यूले सोही ददन अपरान्त्ह लण्डनस्स्ित बिटे न उद्योग पररसंघको
मुख्यालयमा

आयोजना

गररएको

एक

कायखक्रममा

बिदटश

व्यापारी

तिा

लगानीकताखहरुको भेलालाई सम्बोधन गनुभ
ख यो । सो क्रममा उहााँले नेपालमा अनुकूल
लगानी वातावरण रहे कोले ढुक्क भएर लगानी गनख बेलायतका लगानीकताखहरुलाई
आव्हान गनभ
ुख यो।
प्रधानमन्त्रीज्यूले सोही ददन सााँझ लण्डनको Sandhurst स्स्ित Brigade of
Gurkha Headquarters को अवलोकन भ्रमण गनुभ
ख यो । उक्त अवसरमा बिदटश
गोिाखको तफखबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सलामी अपखण गररएको धियो ।
उहााँले जेठ २८ को बबहान संयुक्त अधधराज्यस्स्ित गैरआवासीय नेपाली संघका
प्रतततनधध, भूपु बिदटश गोिाखसाँग सम्बस्न्त्धत संघसंस्िाका प्रतततनधधहरु लगायतका
प्रवासी नेपाली संस्िाका प्रतततनधधहरुसाँग छलफल एवं अन्त्तरर्क्रया गनुभ
ख यो ।
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दब
ु ै

दे शका

पररारिमन्त्रीहरुद्वारा

भ्रमणका

महत्वपूणख

उपलब्धीहरु

समेदटएको

संयुक्त र्वज्ञस्तत (Joint Communique) जारी भएको छ ।
५. लण्डनमा रहाँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसाँग International Maritime Organization
का महासधचवले मशरटाचार भेट गनुभ
ख यो । उक्त अवसरमा नेपालले पानी जहाज
कायाखलय स्िापना गरे को सन्त्दभखमा उक्त संगठनबाट प्रातत हुने प्रार्वधधक सहायता
लगायत संगठनका गततर्वधधहरुमा नेपालको सहभाधगता सम्बन्त्धमा छलफल भएको
धियो
उहााँले सोही ददन बबहान लण्डनस्स्ित नेपाली राजदत
ू ावासले आयोजना गरे को
स्वागत समारोहलाई सम्बोधन गनभ
ुख यो । उक्त कायखक्रममा बेलायती र्वदे श
मन्त्रालयका राज्यमन्त्रीको सािै बेलायती सांसदहरु,

बेलायती नागररकहरु र

बेलायतमा बसोबास गने नेपाली समुदायका प्रतततनधधहरुको उल्लेख्य उपस्स्ितत
रहे को धियो ।
६. प्रधानमन्त्रीज्यू जेठ २९ (तदनस
ु ार जुन १२ )को मध्यान्त्ह लण्डनबाट फ्रान्त्सका लाधग
प्रस्िान गरी सोही ददन अपरान्त्ह पेररसस्स्ित फ्रान्त्सेली उद्योग वाखणज्य महासंघ
(MEDEF)को मख्
ु यालयमा आयोस्जत अन्त्तरर्क्रया कायखक्रममा उपस्स्ित फ्रान्त्सेली
व्यापाररक समुदायका अगव
ु ा एवं प्रतततनधधहरुको भेलालाई सम्बोधन गनभ
ुख यो। सोही
क्रममा र्वमभन्त्न फ्रान्त्सेली कम्पनीहरुका उच्च अधधकारीहरुसाँग छुट्टा छुट्टै भेटघाट
समेत गनुभ
ख यो। उस्ल्लखित सम्बोधन तिा भेटघाटहरुमा प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालमा
उपलब्ध लगानीका अवसरहरुका बारे मा जानकारी ददंदै नेपाल-फ्रान्त्स आधिखक
सहकायखमा जोड ददनु भयो।
७. प्रधानमन्त्रीज्यल
ू े जेठ ३० (तदनस
ु ार १३ जन
ु ) का ददन अपरान्त्ह फ्रान्त्सेली समकक्षी
महामदहम इदोआडख र्फमलपसाँग द्र्वपक्षीय भेटवाताख गनभ
ुख यो । सो अवसरमा नेपालफ्रान्त्स द्र्वपक्षीय सम्बन्त्धको समग्र पक्षका बारे मा छलफल हुनुका सािै नेपाल4

फ्रान्त्स सम्बन्त्धलाई नयााँ उचाईमा पुर्याउन आपसी दहत र चासोका र्वषयमा
सम्बन्त्ध र्वस्तार तिा सदृ
ु ढ गने प्रततवद्धता व्यक्त भएको छ । द्र्वपक्षीय
भ्रमणहरुको आदान प्रदान, राजनीततक सम्बन्त्धको सदृ
ु ढीकरण लगायत द्र्वपक्षीय
व्यापार तिा लगानी प्रवद्खधन, प्रर्वधध हस्तान्त्तरण, पयखटन एवं सांस्कृततक सम्बन्त्ध
र्वकास जस्ता र्वषयहरुमा छलफल केस्न्त्ित रह्यो ।
सोही ददन बबहान प्रधानमन्त्रीज्यूले पेररसस्स्ित Guimet Museum को अवलोकन
भ्रमण एवं उक्त म्यूस्जयमका अध्यक्षसाँग भेटवाताख गनभ
ुख यो । सो क्रममा उक्त
संग्राहालयले नेपालको कलाको संरक्षण र संवद्खधनमा पुर्याउन सक्ने योगदानका
बारे मा कुराकानी गनुभ
ख यो ।
सोही सााँझ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले फ्रान्त्सेली संसदमा गठन भएको फ्रान्त्सनेपाल मैरी समूहका अध्यक्षले उहााँको सम्मानमा आयोजना गनुभ
ख एको रारी भोजमा
उपस्स्ित भई फ्रान्त्सेली सांसदहरुलाई सम्बोधन गनभ
ुख यो । सो कायखक्रममा दई
ु
दे शबीच रदहआएको सुमधरु सम्बन्त्धलाई िप प्रगाढ एवं र्वस्तार पाने कायखमा
संसदीय मैरी समूहले िेल्नुपने भुममकाका बारे मा अन्त्तरर्क्रया भयो । कायखक्रममा
फ्रान्त्सको तल्लो सदन नेशनल एसेम्बलीका अध्यक्षको पतन सहभाधगता धियो ।
प्रधानमन्त्रीज्यूले सोही ददन अपरान्त्ह पेररसस्स्ित नेपाली राजदत
ू ावासले आयोजना
गरे को स्वागत समारोह एवं नेपाली समुदायसाँगको अन्त्तरर्क्रया कायखक्रमलाई
सम्बोधन गनुभ
ख यो ।
८. त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीज्यूले जेठ ३१ (तदनुसार जुन १४)मा फ्रान्त्सको शामोनी-मों-ब्लााँ
को भ्रमण गनुख भई त्यहााँका मेयरले आयोजना गनभ
ुख एको स्वागत समारोहमा सररक
हुनुभयो । सो अवसरमा त्यहााँ उपस्स्ित नेपालका शुभेच्छुक फ्रान्त्सेली ममरहरु एवं
पयखटन व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गनुभ
ख यो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपाल

भ्रमण वर्ष २०२० अमभयानको फ्रान्त्समा औपचाररक घोषणा पतन गनभ
ुख यो ।
फ्रान्त्सेली दहमश्रंि
ृ ला आल्पस रे ञ्जमा पने शामोनी-मों-ब्लााँ क्षेर नेपालको दहमाली
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भूभागसाँग धेरै हदसम्म ममल्दोजुल्दो रहे को छ । सोही कायखक्रममा नेपाल-फ्रान्त्स
द्र्वपक्षीय सम्बन्त्धको ७०औं वषख गांठका लाधग तनयुक्त सद्भावना दत
ू श्री श्रंि
ृ ला
िततवडाले पतन सम्बोधन गनुभ
ख यो । उक्त भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूले
त्यहााँको केवल कारको अवलोकन भ्रमण समेत गनभ
ुख यो ।
९. जेनेभाबाट काठमाडौं प्रस्िान गनुख अतघ प्रधानमन्त्रीज्यूले दहजो जेठ ३२ (तदनुसार
जुन १५) को बबहान युरोपका र्वमभन्त्न मुलुकहरुस्स्ित नेपाली राजदत
ू हरुको
भेलालाई सम्बोधन गदै नेपालको पररारि नीततका प्रािममकताहरु बमोस्जम रास्रिय
दहत प्रवद्खधनका लाधग अझ सशक्त र प्रभावकारीरुपमा सर्क्रय हुन तनदे शन
ददनभ
ु यो ।

दहजो नै प्रधानमन्त्रीज्यल
ू े जेनेभास्स्ित र्वश्व र्वख्यात भौतिक ववज्ञान सम्बन्त्धी
यरु ोपेली अनस
ु न्त्धान केन्त्र (CERN)मा भैरहे को िम्हाण्डको उत्पतत सम्बन्त्धी
अनस
ु न्त्धानको अवलोकन भ्रमण गनभ
ुख यो ।

समग्रमा,
क. नेपालले सबैभन्त्दा पदहले दौत्य सम्बन्त्ध कायम गरे को, नेपालको र्वकास प्रयासमा
लामो समयदे खि सघाउाँ दै आएको, संयुक्त रारिसंघ सुरक्षा पररषद्को एक स्िायी
सदस्य तिा अन्त्तराखस्रिय नीतत तनमाखणमा महत्वपूणख स्िान ओगट्ने ममररारि
संयुक्त अधधराज्यसाँगको नेपालको द्र्वपक्षीय सम्बन्त्ध िप मजबुत भएको छ ।
आपसी दहत र सहयोगका र्वमभन्त्न क्षेरहरुमा सहकायखलाई घतनभूत बनाउाँ दै लैजाने
सहमतत बनेको छ । लामो अन्त्तराल, झण्डै १७ वषख पतछ भएको भ्रमणले नेपालको
बदमलंदो पररवेशमा नेपाल र बेलायतको उच्च राजनीततक तहमा सम्वादको िालनी
भएको छ । सरकारी पक्षका अलवा बेलायतको संसदका सदस्यहरु र र्वपक्षी दलका
नेतासाँगको भेटघाटले नेपाल-बेलायत सम्बन्त्धलाई सुदृढ बनाउन िप योगदान
पग
ु ेको छ । र्वश्व र्वख्यात अक्सफोडख यतू नयनको सम्बोधनबाट चेतनशील एवं
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र्वद्वत वगखमा नेपालको पदहचान स्िार्पत गराउन र नेपाल प्रतत सुदरु भर्वरयसम्म
दटक्ने ददगो सद्भाव बनाई राख्न मदत पुग्ने र्वश्वास मलइएको छ । सािै, नेपालको
सामास्जक आधिखक र्वकासमा बेलायत सरकारको दह्रो प्रततवद्धता व्यक्त भएको छ,
िप लगानी र पयखटन प्रवद्खधनमा सहयोगको मागख प्रशस्त भएको छ ।
ि. नेपालले कूटनीतक सम्बन्त्ध कायम गरे को चौिो पुरानो ममररारि, संयुक्त रारि
संघको स्िायी सदस्य तिा यूरोर्पयन यूतनयनको एक प्रमुि संवाहकको रुपमा
रहे को फ्रान्त्ससाँग उच्च राजनीततक तहमा सम्वादको िालनी भएको छ । १८ वषख
पतछ सम्पन्त्न भ्रमणले फ्रान्त्सेली सरकार र जनता माझ नेपाल अशास्न्त्तबाट शास्न्त्त
तफख, अस्स्िरताबाट स्स्िरता तफख र अर्वकमसत अवस्िाबाट र्वकासको मागखमा दह्रो
पाइला चाल्ने रारिका रुपमा पदहचान स्िार्पत गनख सघाउ पुर्याएको छ । आपसी
दहत र चासोका र्वषयहरुमा सहकायख गने र व्यापार, लगानी, पयखटन एवं प्रर्वधध
हस्तान्त्तरणमा प्रभावकारी ढं गबाट सहकायख गदै अगाडड बढ्ने समझदारी बनेको छ
। जलवायू पररवतखनका नकरात्मक असरको प्रभाव कम गनख तिा वातावरणीय
सन्त्तल
ु न कायम राख्न दब
ु ै दे शले ममलेर द्र्वपक्षीय तिा अन्त्तराखस्रिय तहमा सहकायख
गने वातावरण मसजखना भएको छ ।
ग. ILO को शतवार्षखकी सम्मेलनमा नेपालको सहभाधगताबाट दतु नयाले नेपाललाई
वैदेमशक श्रम लगायतका र्वषयमा मागखदशखक (Path Finder) मल
ु क
ु को रुपमा
स्वीकारे को छ । श्रम र्ववाद संवादबाट हल गने र अन्त्तराखस्रिय श्रम मापदण्डलाई
रास्रिय कानूनमा आन्त्तररकीकरण गने मुलुकका रुपमा नेपालको पदहचान बनेको छ
। यसबाट लगानीकताखलाई नेपालमा लगानी गनख उत्प्रेररत गने वातावरण बनेको छ
।

यी भ्रमणहरुबाट अन्त्तराखस्रिय जगतमा नेपालको छर्व िप उाँ चो भएको छ । नेपाल दे खिने
र सुतनने रारिका रुपमा राम्ररी स्िार्पत हुन पुगेको छ । नेपाल प्रततको चासो र आकषखण
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बढ्न गएको छ । महत्वपूणख साझेदार रारिहरुसाँग सावखभौममक समानता, पारस्पररक लाभ
र सम्मानका आधारमा सम्बन्त्ध र्वस्तार गदै लैजाने नेपालको

पररारि नीततले अपेक्षक्षत

पररणाम ददन िालेको छ ।
अन्त्त्यमा, भ्रमणको उधचत प्रबन्त्ध गदै न्त्यानो आततथ्य एवं स्वागत प्रदान गनुभ
ख एकोमा
ममररारि बेलायत र फ्रान्त्सका सरकारहरु तिा अन्त्तराखस्रिय श्रम संगठनका महातनदे शक
लगायत अन्त्य सम्बद्ध सबै अधधकारीहरुलाई नेपाल सरकार हाददख क धन्त्यवाद व्यक्त
गदख छ । सािै, भ्रमण सम्बन्त्धी समाचार सम्प्रेषण गरी जनतालाई सस
ु धू चत गने सञ्चार
जगतलाई पतन नेपाल सरकार धन्त्यवाद ज्ञापन गदख छ ।
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