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भारतको गोवामा सम्पन्न 'ब्रिक्स ब्रिमस्टेक आउटररच शिखर सम्मेलन'मा सहभागी भई स्वदेि फिब्रति पश् चात ्
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पषु्प कमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले ब्ररभवुन अन्त्तरािफिय फवमानस्थलमा सञ्चारकमीहरूलाई 

गनुिभएको सम्िोधन। 
 

प्रसे नोट 

 

उपशस्थत सञ्चारकमी साथीहरू, 

 

ब्रमरराि भारतका प्रधानमन्त्री महामफहम श्री नरेन्त्र मोदीले आठौँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको अवसर पारेर यही असोज 
३० मा आयोजना गनुिभएको 'ब्रिक्स-ब्रिमस्टेक आउटररच सम्मेलन'मा सहभागी भई आज स्वदेि िकेको छु। 

 

मेरो प्रब्रतब्रनब्रधमण्डलमा माननीय पररािमन्त्री डा. प्रकाि िरण महत, परराि सशचव, प्रधानमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद् 
कायािलयका सशचव लगायतका अब्रधकारीहरू सहभागी रहनभुएको यहााँहरूलाई जानकारी नै छ।प्रब्रतब्रनब्रधमण्डलमा सहभागी 
सञ्चारकमी  ब्रमरहरुिाट ब्रनयब्रमत समाचार सम्प्रषेण भइरहेकै हुाँदा यहााँहरु गोवामा भएका कायिक्रमहरु तथा द्विपक्षीय 
भेटघाटका िारे ससूुशचत नै हनुहुनु्त्छ। 

 

ब्रति आब्रथिक फवकासका कारण फवश्वमञ्चमा उद्वदयमान िशिका रूपमा पररशचत पााँच मलुकुहरूको समूह ब्रिक्सको िाफषिक 
शिखर सम्मेलनका समयमा आब्रतथ्य मलुकु संलग्न के्षरीय समूहसंग सम्वाद गरी साझा फहत र साझेदारीका के्षर 
पफहल्याउने अभ्यास केही िषियता प्रचलनमा रहेको छ। सोही अभ्यासको ब्रनरन्त्तरताको रूपमा भारतमा यसिषि ब्रिक्स र 
ब्रिमस्टेक समूहका एघार मलुकुका राि प्रमूख/सरकार प्रमूख सशम्मब्रलत 'आउटररच शिखर सम्मेलन'को आयोजना भएको 
हो। 

 

 सम्मेलनमा ब्रिक्स समूहका उद्वदयमान आब्रथिक िशिहरू तथा ब्रिमस्टेक समूहका फवकासशिल एवं अल्पफवकब्रसत 
मलुकुहरूब्रिच साझा फहत र समफृिका प्राब्रिका द्वदिामा के कस्तो साझेदारी गनि सफकन्त्छ भने्न ब्रिषयमा शिषि नेततृ्व तहमा 
घब्रनभतू एवं खलुस्त छलिल भयो।  'आउटररच शिखर सम्मेलन'को मूल ब्रिषय 'अवसरहरूको साझेदारी' रहेको ब्रथयो। 
ब्रिमस्टेक समूहको वतिमान अध्यक्षको हैब्रसयतले  'आउटररच शिखर सम्मेलन'मा नेपालको सहभाब्रगता महत्वपूणि रह्यो।  

 

'आउटररच शिखर सम्मेलन'लाई सम्िोधन गने क्रममा मैले ब्रिक्स समूहका फवकासिील मलुकुहरुले आब्रथिक, सामाशजक, 

गररब्रि ब्रनवारण, फवज्ञान तथा प्रफवब्रध लगायत अन्त्य फवफवध के्षरमा हाब्रसल गरेको उच्च प्रगब्रतिाट ब्रिमस्टेक समूहका 
फवकासिील एवं अल्पफवकब्रसत मलुकुहरूले लाभ ब्रलने वातावरण शृ्रजना गररनपुने कुरामा जोड द्वदएाँ। पब्रछल्ला िषिहरूमा 
ब्रिक्स मलुकुहरू वैदेशिक लगानी ब्रभत्र्याउने प्रब्रतस्पधािमा मार अगाब्रड नभई फवश्वका अन्त्य मलुकुले प्राि गने वाह्य 
लगानीको महत्वपणुि श्रोतका रूपमा देखा परेको पररप्रके्ष्यमा फवमस्टेक के्षरमा हनु े िढी भन्त्दा िढी लगानी ब्रिक्स 
ब्रिमस्टेक साझेदारीको महत्वपणुि पाटो हनुपुने ब्रिषय मैले उठाएाँ। यसै सन्त्दभिमा गत िषि संचालनमा आएको ब्रिक्सको 
‘नयााँ फवकास िैंक’मािि त ब्रिमस्टेक के्षरमा पूवािधार फवकास एवं द्वदगो फवकासका लक्ष्य प्राब्रिसंग सम्िशन्त्धत प्राथब्रमकताका 
क्षेरमा लगानीको श्रोत पररचालन हनुपुने ब्रिषय मैले उठाएाँ।  

 

ब्रिक्स मलुकुहरूले रतू आब्रथिक प्रगब्रत हाब्रसल गनिका लाब्रग अवलम्वन गरेका उपायहरू फवकासिील मूलकुको सन्त्दभिमा 
सिल प्रमाशणत भइसकेको सन्त्दभिमा त्यस्ता उपायहरूको प्रयोग ब्रिमस्टेक लगायत अन्त्य फवकासिील मलुकुहरूका लाब्रग 
लाभदायक हनुे फवचार राख्दै मैले दईु समूहब्रिच मानव फवकास, कृफष प्रफवब्रध तथा आधबु्रनफककरण, उजाि उत्पादन तथा 
प्रयोग, फवश्व िाशन्त्त तथा शस्थरता जस्ता ब्रिषयहरूमा साझेदारी फवकास गनि सफकने कुरा प्रष्ट पारेँ।  
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ब्रिक्स-ब्रिमस्टेक आउटररच सम्मेलनअघी भारतीय प्रधानमन्त्रीले ब्रिमस्टेक राि/सरकार प्रमूख सशम्मब्रलत ररफिट िैठकको 
आयोजना गनुिभयो। दईु गब्रतिील के्षर दशक्षण एशिया तथा दशक्षण पूवि एशिया जोड्ने के्षरीय सहयोग संयन्त्रको रूपमा 
स्थाफपत ब्रिमस्टेकब्रभर के्षरीय सहयोग कसरी थप सघन िनाउने भने्न िारे गोवामा सदस्य मलुकुका शिषि नेततृ्वब्रिच 
उपयोगी छलिल भयो। ब्रिमस्टेक ररफिट िैठकको अन्त्त्यमा ब्रिमस्टेकका प्राथब्रमकताका ब्रिषयहरू समेफटएको एक 
घोषणापर (Outcome document) जारी भयो। सो दस्तािेज तपाईँहरुको हातमा पररसकेको छ भने्न फवश्वास ब्रलएको 
छु। घोषणापर परराि मन्त्रालयको वेवसाइटमा पब्रन उपलब्ध छ। 

 

ररफिट िैठकलाई सम्िोधन गदै मैले के्षरीय कनेशक्टब्रभफट, उजाि फवकास, व्यापार तथा पारवहन, सांस्कृब्रतक के्षरमा सहयोग 
एवं जनस्तरको सम्िन्त्धको वृफि जस्ता ब्रिषयमा जोड द्वदएाँ। आगामी िषि ब्रिमस्टेक स्थापनाको २०औ ंिषिगााँठ पारेर 
हामीले ब्रिमस्टेक शिखर सम्मेलन नेपालमा आयोजना गनि चाहेको िारे सदस्य मलुकुहरूलाई जानकारी गराएाँ।   

  

दईु िहपुक्षीय कायिक्रमका अब्रतररि शिखर सम्मेलनका समयमा भारतका महामफहम प्रधानमन्त्री, चीनका महामफहम 
रािपब्रत, श्रीलंकाका महामफहम रािपब्रत एवम ्भटुानका महामफहम प्रधानमन्त्रीसंग द्विपक्षीय भेटघाट तथा कुराकानी गने 
अवसर प्राि भयो।  

 

भारतका प्रधानमन्त्री महामफहम श्री नरेन्त्र मोदीसंगको कुराकानीमा हामीले द्विपक्षीय सहयोगमा सञ्चाब्रलत पररयोजनाहरूलाई 
समयिि रूपमा सम्पन्न गनिमा ध्यान द्वदनपुने ब्रिषयलाई जोड द्वदयौँ। भारतका महामफहम रािपब्रतले ब्रनकट भफवष्यमा 
गनुिहनुे नेपाल भ्रमणको कायिक्रमका िारे छलिल गर् यौँ। साथै दईुपक्षीय सहयोगमा सञ्चाब्रलत पररयोजनाहरुको प्रगब्रत 
अनगुमन गनि गत मफहना भएको मेरो भारत भ्रमणको समयमा सहमब्रत भएअनसुार दवैु सरकारका प्रब्रतब्रनब्रध रहने संयन्त्र 
गठनको कायि चााँडै टंुग्याउन ेिारे समेत कुराकानी भयो।नेपाल भारत सम्िन्त्धका फवफवध फवषयमा ब्रछटै्ट आयोजना हनु 
गईरहेको नेपाल भारत संयिु आयोगको  चौथो िैठकमा फवस्ततृ सब्रमक्षा हनुे भएको छ। 
 

 

चीनका रािपब्रत महामफहम सी शजनपीङसंगको भेटमा हामीले पञ्चिीलको ब्रसद्दान्त्तमा आधाररत ब्रमरवत ्सम्िन्त्धको िारेमा 
चचाि गर् यौँ।। दईुदेिीय सहयोगात्मक सम्िन्त्धलाई थप गहन िनाउने द्वदिामा हामीले फवगतमा भएका समझदारी र 
सम्झौताको पूणि कायािन्त्वयन गनुिपने ब्रिषयमा जोड द्वदयौँ। दईुदेिीय सम्िन्त्धलाई थप सदुृढ िनाउने उच्चस्तरीय भ्रमणको 
महत्वमा जोड द्वदाँदै शचब्रनया रािपब्रतलाई नेपालको भ्रमण गनि मैले पनुः अनरुोध गरेँ। उहााँले आिू नेपाल भ्रमण गनि 
इच्छुक रहेको िताउाँदै यथाशिघ्र भ्रमणमा आउने जानकारी द्वदनभुयो।  

 

श्रीलंकाका रािपब्रत महामफहम मैब्रिपाला ब्रसररसेनासाँगको कुराकानीमा हामीले दवैु देिकाब्रिच ब्रिषेिगरर सांस्कृब्रतक 
सम्िन्त्ध एवं हवाई सम्पकि  िढाउनपुनेमा जोड द्वदयौँ। साथै के्षरीय सहयोगको प्रिििन र आपसी फहतका फवषयमा वहााँसाँग 
मैब्ररपूणि वातावरणमा कुराकानी भयो। 

 

भटुानका प्रधानमन्त्री महामफहम छेररन तोब्गेसंगको भेटमा हामीले फहमालयको काखमा रहेका दईु मूलकुब्रिच साझा 
चासोका फवफवध के्षरमा आपब्रस सहयोग वफृि गने सम्िन्त्धमा कुराकाब्रन गर् यौँ।साथै नेपालमा रहेका भटुानी िरणाथी 
समस्या शिघ्र समाधान गनुि पने फवषयमा पब्रन भटुानी प्रधानमन्त्रीसाँग कुराकानी भयो।  

 

औपचाररक कायिक्रमका अब्रतररि सम्मेलनका समयमा ब्रिक्स एवं ब्रिमस्टेक सदस्य मलुकुका राि/सरकार प्रमूखहरुसंग 
अनौपचाररक भेटघाट गने र सम्िन्त्ध पनुतािजगी गने अवसर हामीलाई प्राि भयो।  
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चीनका रािपब्रतसाँगको औपचाररक भेटवातािपछी होटेल िकि ने क्रममा प्राफवब्रधक कारणले केही समय प्रब्रतक्षाकक्षमा रहाँदा 
चीनका रािपब्रतसाँग कुराकानी गने अवसर प्राि भयो। केही समय पछी भारतका प्रधानमन्त्री पब्रन सोही कक्षमा प्रवेि 
गनुिभयो। यसलाई एउटा सखुद संयोग मान्त् नपुछि फक मैले उि अवसरमा हाम्रा ब्रछमेकी ब्रमररािहरुका उच्च राजनीब्रतक 
नेततृ्वसाँग ब्ररदेिीय फहतका पक्षमा ब्रमलेर काम गने सम्िन्त्धमा आफ्ना ब्रिचारहरु राख्न ेमौका पाएाँ र वहााँहरुले पब्रन 
यसलाई सकारात्मक रुपमा ब्रलनभुयो।यो सकारात्मक पक्ष हो र यसलाई हामीले त्यही अथिमा िझु्नपुछि। यो कुनै पूवि 
ब्रनधािररत कायिक्रम भने ब्रथएन।   

 

त्यसै गरी, गोवामा रहाँदा दशक्षण अफिकाका रािपब्रत महामफहम श्री ज्याकोि जमुासाँग भेट भई द्विपक्षीय सम्िन्त्ध र िाशन्त्त 
प्रफक्रयाको अनभुवका फवषयमा कुराकानी भयो। नेपालमा आवासीय राजदूतावास खोल्ने फवषयमा दशक्षण अफिकाका 
रािपब्रतले सकारात्मक रुपमा फवचार गने जानकारी द्वदनभुयो। 

   

समग्रमा हाम्रो दईुद्वदने गोवा िसाई उपयोगी रहेको महिसु गरेको छु।  

 

धन्त्यिाद।    
 


