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व्मधस्थाङ्जऩरा-सॊसद्रो िन्तयावङ्जष्डम सम्फन्ध तथा भानधिङ्झधराय सङ्झभङ्झतरा भाननदम िध्मऺ, 

सॊङ्जधधानसबारा सम्भाननदम िध्मऺ तथा भाननदम उऩाध्मऺ, 

सॊङ्जधधान सबारा सङ्झभङ्झतरा भाननदम िध्मऺहरू, 

सॊङ्जधधानसबा तथा व्मधस्थाङ्जऩरा-सॊसद्रा भाननदम सदस्महरू तथा सङ्ञचधारमरा रभवचायीहरू, 

भङ्जहरा तथा सज्जनधनृ्द, 

आज राठभाडौंभा महाॉहरू सफैसॉग बेट गनव ऩाउनङ्ट खङ्टसद य सौबाग्मरो रङ्ट या हो। नेऩाररो ऐङ्झतहाङ्झसर 
सॊङ्जधधानसबा तथा व्मधस्थाङ्जऩरा सॊसद्रा सदस्म, तऩाईँहरूसॉग फोल्ने िधसय ङ्छदइएरोभा भ ङ्जधशेष रूऩभा गौयधाङ्ञन्तत 
बएरी छङ्ट। तऩाईँहरूसॉग आज फोल्ने िधसय ङ्छदएरोभा भ िन्तयावङ्जष्डम सम्फन्ध य भानधिङ्झधराय सङ्झभङ्झतराई ङ्जधशेष 
धन्मधाद ङ्छदन चाहन्छङ्ट। भ उचाचामङ्टक्त नबद ङ्जऩल्रेरो व्मङ्ञक्तगत िङ्झबधादन य शङ्टबेचाछा ऩङ्झन सङ्टनाउन चाहन्छङ्ट। 

भैरे सन ् २००८ रो जनधयीभा गयेरो ऩङ्झछल्रो नेऩार भ्रभणरा फेरा तऩाईंरो देशरे मस सबारा राङ्झग 
ङ्झनधावचन गनव रागेरो ङ्झथमो य मसयी शाङ्ञन्त स्थाऩनातपव  भहत्त्धऩूणव रदभ चाल्दै ङ्झथमो। तदन धषवऩङ्झछ, शाङ्ञन्त प्रङ्जिमा 
रामभ यहेरो तथा फायम्फायरा च ङ्टनौतदहरूरा फाफजङ्टद भहत्त्धऩूणव भङ्टद्दाहरूभा याजनदङ्झतर सहभङ्झत बइयहेरो तथ्मराई भ 
स्धागत गदवछङ्ट। ङ्जधस्ततृ शाङ्ञन्त सम्झौताङ्झबत्ररा सम्ऩूणव रामवहरू ऩङ्टया गनव िझै रेही राभ गनव फाॉरी यहे ताऩङ्झन सफै 
प्रभङ्टख दरहरूरे ङ्छदगो शाङ्ञन्तरा राङ्झग देखाएरो साॉचो प्रङ्झतफद्धता साॉचाचै नै प्रशॊसनदम छ।  

नेऩार पेङ्चय देशरा राङ्झग रेही नमाॉ जग हारेय शाङ्ञन्तराई सफर फनाउन ेऐङ्झतहाङ्झसर भोडभा ऩङ्टगेरो छ। आज 
भ तऩाईंहरूभा ङ्झनङ्जहत दङ्टई भङ्टख्म ङ्ञजम्भेधायीहरूभा रेङ्ञन्ित हङ्टन चाहन्छङ्ट। ऩङ्जहरो, सत्म य न्मामरा राङ्झग रङ्ट ङ्चययहेरा हजायौं 
ऩदङ्झडतरा भागहरूराई सम्फोधन गयी वन्वरो ऩानाराई ऩङ्टयै ऩल्टाउने तऩाईंहरूरो ङ्ञजम्भेधायी। दोस्रो, नमाॉ सॊङ्जधधानरो 
ङ्झनभावण गयी भानधिङ्झधराय, रानङ्टनद शासन तथा सफै नेऩारीरा राङ्झग न्मामरो सम्भान य सभान िङ्झधरायभा आधाङ्चयत 
नमाॉ देशरो स्थाऩना गने तऩाईंहरूरो ङ्ञजम्भेधायी। तऩाईँहरूरो राॉधभा सभान भानधरा रूऩभा आफ्ना िङ्झधरायरो दाफद 
गनव सक्ने िझ याम्रो य स्धचाछ सभाजरो स्थाऩना हङ्टने दसौँ राख नेऩारीहरूरो आशा िडेरो छ बने तऩाईँहरूरो ऩछाङ्झड 
सॊमङ्टक्त याष्डसङ् घ तथा सभ्र  िन्तयावङ्जष्डम सभङ्टदामरो ऩूणव सहमोग यहेरो छ। 

सधवप्रथभ भ सफैबन्दा ऩङ्झछल्रो ऩटररो िऩाङ् गता बएरा व्मङ्ञक्तरा िङ्झधरायसम्फन्धद भहासङ्ञन्धरगामतरा 
प्रभङ्टख िन्तयावङ्जष्डम भानधिङ्झधराय दस्ताधेजहरूराई िनङ्टभोदन गनवभा ि्र स्थान ङ्झरएरोभा भ नेऩारराई फधाई ङ्छदन 
चाहन्छङ्ट। रङ्झतऩम भहत्त्धऩूणव भानधिङ्झधराय दस्ताधेजहरूराई िनङ्टभोदन गयेय नेऩाररे आफ्नो बबूागङ्झबत्ररा सफै 
व्मङ्ञक्तरो व्माऩर भानधिङ्झधरायहरूरो सम्भान, सॊयऺण गने य ङ्झतनराई ऩङ्टया गने प्रङ्झतफद्धता व्मक्त गयेरो छ। मद 
दस्ताधेजहरूरे भानधिङ्झधरायरा भङ्टद्दाहरूसॉग सम्फङ्ञन्धत सॊधैधाङ्झनर फहसरा राङ्झग जगरो राभ गछवन।् भानधिङ्झधरायरा 
प्रभङ्टख दस्ताधेजहरूराई हेदाव तद दस्ताधेजरे िन्तयावङ्जष्डम सभङ्टदामरे साधधानदऩूधवर प्रमोग गयेरो बाषाभा ङ्जधङ्झबन् न प्ररायरा 
नागङ्चयर, याजनदङ्झतर, आङ्झथवर तथा साॉस्रृङ्झतर िङ्झधरायरा साथै भङ्जहरा, जातदम, धाङ्झभवर, बाङ्जषर तथा मौन 
िल्ऩसङ् ख्मर, दङ्झरत, आप्रधासद, आङ्छदधासद जनजाङ्झत, फारफाङ्झररा धा िऩाङ् गता बएरा व्मङ्ञक्तहरूभध्मे जङ्टनसङ्टरै ङ्जधङ्ञशष्ट 
सभङ्टदामरा िङ्झधरायहरूराई ङ्जधस्ततृ रूऩभा प्रस्तङ्टत गयेरो हाभद ऩाउॉछौं।  

नेऩारराई िरू भानधिङ्झधराय दस्ताधेजहरू िनङ्टभोदन गनव सॊङ्जधधानसबारे ङ्छदएरो साधवजङ्झनर सहमोगफाट भ धेयै 
उत्साङ्जहत बएरी छङ्ट। भैरे ङ्जधशेषगयी िन्तयावङ्जष्डम पौजदायी िदारतरो योभ ङ्जधधानराई िनङ्टभोदन गने रामवराई िङ्ञघ 
फढाउन सयरायराई ङ्झनदेशन ङ्छदॉदै सॊसद्रे सन ्२००६ जङ्टराईभा ऩाङ्चयत गयेरो एउटा प्रस्ताधराई ध्मानभा ङ्झरएरी छङ्ट। 
नेऩारवाया गङ्चयएरा भानधिङ्झधरायसम्फन्धद मद िन्तयावङ्जष्डम प्रङ्झतफद्धताहरू भैरे आज चचाव गनव गइयहेरो दङ्टईधटा रामवराई 
भागवदशवन गनवभा ित्मन्त भहत्त्धऩूणव छन ्बङ्ङे भेयो ङ्जधश्वास छ। 
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भाननदम िध्मऺ, 
सॊङ्जधधानसबारा भाननदम सदस्म य रभवचायीहरू,  
भङ्जहरा तथा सज्जनधनृ्दहरू, 

मसै ढङ्गफाट बङ्जधष्मभा ङ्छदगो शाङ्ञन्त स्थाऩना गने आफ्नो सम्बाधनाराई उल्रेख्म रूऩफाट प्रबाङ्जधत ऩाने 
ङ्जधगतफाट प्राप्त आफ्नो ङ्जधयासतराई देशहरूरे सम्फोधन गछवन ्। 

ङ्जधगतभा शाङ्ञन्त तथा न्मामसम्फन्धद सङ्कथन य फहसराई सॉगसॉगै जान नसक्ने रक्ष्मरा रूऩभा प्रस्तङ्टत गङ्चयन्थ्मो। 
भानधिङ्झधराय उल्रङ् घनरा ऩदडरहरूसॉगरो सहरामवभा शाङ्ञन्त स्थाऩना गने य वन्वराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदने भूल्मभा 
न्मामराई सम्फोधन गने बङ्ङे रङ्ट याहरूफदच दङ्टङ्जधधा यहेरो बनद ठाङ्झनन्थ्मो। तय, उङ्ञचत रूऩभा िनङ्टसयण गङ्चयएभा शाङ्ञन्त 
तथा न्मामरे धास्तधभा एरिरावराई फर प्रदान गछवन ्बङ्ङे रङ्ट याराई आज फढीबन्दा फढी स्धदराय गङ्चयएरो छ। िन्म 
सङ् िभणरारीन याज्मरा िनङ्टबधरे रे देखाएरो छ बने, शाङ्ञन्त य न्मामराई एरसाथ खोज्ने रामव सम्बध भात्र होइन, 
धास्तधभा रोरतङ्ञन्त्ररयणभा बएरो प्रगङ्झत य ङ्जधरासराई ङ्छदगो फनाउन िऩङ्चयहामव सभेत छ।  

धास्तधभै, ङ्जहॊसाङ्जधरुद्ध रड्नरा राङ्झग भानधिङ्झधराय उल्रङ् घनरा ऩदडरहरूरा राङ्झग जधापदेहीता ित्माधश्मर 
धस्तङ्टरा रूऩभा यहेरो रङ्ट या साङ्झफत बइसरेरो छ। भानधिङ्झधराय उल्रङ्घनरा आयोङ्जऩतहरूराई याज्मवाया ऩङ्टऩवऺ भा रैजान े
रामवरे त्मस्ता उल्रङ् घनहरू योङ्जरएरा छन ्धा त्मस्ता उल् रङ् घनहरूरो ऩङ्टनयाधङृ्ञति  रभ बएरो छ। त्मसरो ङ्जधऩयीत, 
गम्बदय िऩयाधरा राङ्झग आभभापी ङ्छदइएरा देशहरूभा दण्डहीनतारो सॊस्रृङ्झत देखाऩयेरो छ। मसयी मसरे 
भानधिङ्झधराय उल्रङ् घनरा रामवराई िझ फढाएरो छ। 

मस सन्दबवभा सङ् िभणरारीन न्माम सॊमन्त्रहरूरो स्थाऩना गने तथा एर दशर राभो वन्वरा रायण य 
व्मधहाय दङ्टधैरो साभना गयी ङ्जमनराई सम्फोधन गने नेऩाररो प्रङ्झतफद्धता शाङ्ञन्त सम्झौतारा सधावङ्झधर भहत्त्धऩूणव 
तत्त्धहरूभध्मे यहेरो रङ्ट याराई भ उल्रेख गनव चाहन्छङ्ट। 

सङ  िभणरारीन न्मामरे भङ्टख्म रूऩभा दङ्टईधटा रङ्ट या गनव खोजेरो हङ्टन्छ: ऩङ्जहरो, भौङ्झरर भानधिङ्झधराय य 
स्धतन्त्रतारा धाहररा रूऩभा व्मङ्ञक्तरो आत्भसम्भानरो ऩङ्टनस्थावऩना तथा सॊयऺण गने; य दोस्रो, ङ्जधशेषगयी िङ्झधरायरो 
सम्भान गने सभाजरो सञ्चारनरा राङ्झग ित्माधश्मर यहेरो रानङ्टनद शासनरो सम्भानभापव त नागङ्चयर तथा याज्मफदच 
यहेरो ङ्जधश्वासरो फन्धनराई ऩङ्टनङ्झनवभाण गनव भद्दत गने। व्माधहाङ्चयर रूऩभा बन्दा, ङ्जधङ्ञशष्ट सङ् िभणरारीन न्माम 
सॊमन्त्ररो ङ्झनभावणभा पौजदायी न्माम, सत्म ङ्झनरूऩण, ऩङ्चयऩूयण तथा सॊस्थागत सङ्टधायराई िङ् गदराय गङ्चयएरो हङ्टन्छ। 

नेऩारभा मद सॊमन्त्रहरू – फेऩति ा ऩाने रामवसम्फन्धद आमोग तथा सत्म ङ्झनरूऩण तथा भेरङ्झभराऩ आमोग – रो 
स्थाऩना गनङ्टव आधश्मर य जरुयी दङ्टधै छ। सॊङ्जधधानसबारे आधश्मर भस्मौदा रानङ्टन ऩाङ्चयत गयी मद आमोगहरूरो शदघ्र 
स्थाऩना गनङ्टवऩदवछ। मसरा िङ्झतङ्चयक्त, ऩदङ्झडतरा भागहरूराई साॉचो िथवभा सम्फोधन गङ्चयने रङ्ट या सङ्टङ्झनङ्ञित गनव मद 
रानङ्टनहरू उचाचतभ िन्तयावङ्जष्डम भानधिङ्झधराय भाऩदण्डिनङ्टरूऩ हङ्टन ङ्टऩदवछ। मस सम्फन्धभा, िन्तयावङ्जष्डम रानङ्टनसॉग ऩूणव 
रूऩरे िनङ्टरूर गयाउन धतवभान भस्मौदा ङ्जधधेमररा रेही प्राधधानहरूराई सचामाउनङ्टऩछव। मसरे हाम्रा आशाहरू य जायी 
सॊधैधाङ्झनर प्रङ्जिमारा िभभा देशबङ्चयरा ऩदङ्झडत सभूहहरूवाया िङ्झबव्मक्त आराङ ्ऺाहरूराई ऩङ्झन प्रङ्झतङ्जधङ्ञम्फत य सम्फोधन 
गनेछ। 

सङ  िभणरारीन न्मामरो ऺेत्रभा सॊमङ्टक्त याष्डसङ् घदम प्रणारीङ्झबत्ररो भङ्टख्म ङ्झनरामरा रूऩभा भेयो रामावरमरे 
फदसधटा बन्दा फढी देशहरूभा सङ् िभणरारीन न्मामसम्फन्धद रामविभराई सहमोग ऩङ्टा् माएरो छ। नेऩारभा 
उचाचामङ्टक्तरो रामावरमरे मस प्रङ्जिमारो तमायीभा सङ्जिम रूऩरे सहमोग ऩङ्टा् माइयहेरो छ य मस भहत्त्धऩूणव प्रमासभा हाभद 
तऩाईंहरूराई सहमोग गनव आधश्मर ऩने रङ्ट या गनव तमाय छौं। 



4 
 

तथाङ्जऩ, मद सॊमन्त्रहरूभात्र ऩमावप्त नयहेरो रङ्ट याभा ऩङ्झन भैरे जोड ङ्छदनैऩछव। सङ्िभणरारीन न्मामङ्झबत्र 
िङ्झबमोजनरा ऩहररगामतरा न्माङ्जमर य गैयन्माङ्जमर दङ्टधै प्रङ्जिमा य सॊमन्त्रहरू हङ्टनङ्टऩछव। आमोगहरूरे सभाजभा रानङ्टनद 
शासनरो प्रत्माबङू्झत गने ङ्झनमङ्झभत पौजदायी न्माम प्रणारीरो ठाउॉ ङ्झरन सक्दैनन।् भानधिङ्झधरायरो घोय उल्रङ् घन तथा 
िन्तयावङ्जष्डम भानधदम रानङ्टनरो गम्बदय उल्रङ् घनरा सफै भङ्टद्दाहरूरो िनङ्टसन्धान तथा िङ्झबमोजन गने दाङ्जमत्ध 
नेऩाररगामत सफै याज्महरूभा यहेरो छ। मसरा िङ्झतङ्चयक्त, ऺभादान धा पौजदायी आयोऩहरू ङ्जपताव ङ्झरने रामव गयेय 
सभेत गम्बदय भानधिङ्झधराय उल्रङ् घनरा राङ्झग मस्तो िङ्झबमोजन योक्न वन्वऩङ्झछ आभभापी ङ्छदन सङ्जरॉ दैन। 

नेऩारभा िझै रङ्झतऩम भङ्टद्दाहरू ङ्जधचायाधदन िधस्थाभा छन,् जसरा राङ्झग सङ्िभणरारीन न्माम सॊमन्त्रहरू 
स्थाऩनारा रङ्ट या प्राथङ्झभरताभा यहे ऩङ्झन प्रहयी िनङ्टसन्धान तथा न्माङ्जमर रायफाहीहरू जायी यहनङ्टऩदवछ। नेऩारभा 
िङ्जहरेसम्भ वन्वरा िभभा गङ्चयएरा िऩयाधरा राङ्झग रसैराई ऩङ्झन जधापदेही नफनाइनङ्ट ित्मन्त ङ्ञचन्तारो रङ्ट या यहेरो 
छ। पौजदायी िनङ्टसन्धानहरू िङ्ञघ फढेरा छैनन,् रेही ऩदडरहरूरो ऩदोङ्ङङ्झत सभेत गङ्चयएरो छ य ऩदङ्झडतरा 
गङ्टनासाहरूराई सम्फोधन गनव य ऺङ्झतऩूङ्झतव ङ्छदन ित्मन्त रभ भात्र राभ गङ्चयएरो छ।  

सशस्त्र वन्वरा ऩदङ्झडतहरूरे रठोय शायीङ्चयर, भनोधैऻाङ्झनर य बौङ्झतर भूल्म च ङ्टराउनङ्टऩयेरो रङ्ट या हाभदराई थाहा 
छ। ऩदङ्झडतहरूराई प्राम् ङ्झनमतधश नै नबए ऩङ्झन दण्डहीनताङ्जधरुद्ध रड्ने प्रमासभा फेधास्ता गङ्चयनङ्ट ङ्जधयोधाबासऩूणव छ। मस 
ङ्चयक्तताराई सङ्टधानङ्टवऩने स्ऩष्ट आधश्मरता छ। भ ङ्जधशेषगयी फेऩति ा ऩाङ्चयएराहरूरा तद ऩङ्चयधायजनफाये सोङ्ञचयहेरी छङ्ट जो 
आफ्ना ङ्जप्रमजनरो िधस्थाफाये राभो सभमदेङ्ञख िन्धरायभा छन ् य आजसम्भ ऩङ्झन सत्म तथा न्मामरो ऩखावइभा ऩदडा 
बोङ्झगयहेरा छन।् रे बमो बङ्ङेफाये थाहा बएभा उनदहरू ठूरो फोझफाट भङ्टक्त हङ्टनेछन ् य ङ्ञजम्भेधायहरूराई जधापदेही 
फनाइएरो देख्दा उनदहरू य सम्ऩूणव नेऩारी सभाज वन्वरो सभमबन्दा फाङ्जहय ङ्झनस्रन सक्नछे य याज्मरा सॊमन्त्रहरूप्रङ्झत 
ङ्झतनरो ऩूणव ङ्जधश्वास हङ्टनेछ। 

प्रबाधरायी िनङ्टसन्धान य िङ्झबमोजन प्रङ्जिमारो भङ्टख्म बागभा सपर साऺद तथा ऩदङ्झडत सॊयऺण रामविभ यहेरो 
हङ्टन्छ। भानधिङ्झधराय तथा िन्तयावङ्जष्डम पौजदायी भङ्टद्दारो िनङ्टसन्धान य िङ्झबमोजनभा सॊरग्न िङ्झधराॊश साऺद य 
ऩदङ्झडतहरूसॉग प्रङ्झतशोधभा ऩङ्चयने हो ङ्जर बङ्ङे बमरो सही रायण हङ्टन्छ। उनदहरू प्राम् िङ्ञस्थय य िसङ्टयङ्ञऺत धाताधयणभा 
फसेरा हङ्टन्छन ्जहाॉ ङ्झतनरो सधावङ्झधर भौङ्झरर भानधिङ्झधरायरो उल्रङ् घन हङ्टन सक्छ। आफ्नो सॊयऺणरा राङ्झग रङ्ट नै 
उऩमङ्टक्त सङ्टयऺा रधचरो िबाधभा साऺद य ऩदङ्झडतहरूरो शायीङ्चयर तथा भनोधैऻाङ्झनर िखण्डता एधॊ ङ्झनजत्ध, आत्भसम्भान, 
प्रङ्झतष्ठा य जदधनसभेत जोङ्ञखभभा ऩनव सक्छ। साऺद प्रभाण प्राप्त गनवभा हङ्टने ङ्जधपरतारे गदाव न्मामप्रणारीरे ङ्जधश्वास हाङ्झसर 
गनव सरेन बने ङ्जधगत य धतवभानरा दङ्टव्मवधहायसॉग सम्फङ्ञन्धत ऩदङ्झडतराई न्माम ङ्छदने तथा दण्डहीनता िन्त्म गने देशरो 
सम्ऩूणव ऺभताभा नै प्रश्नङ्ञचह्न राग्न सक्छ। मस सम्फन्धभा, नेऩारभा स्धतन्त्र साऺद तथा ऩदङ्झडत सॊयऺण ङ्झनरामरो 
स्थाऩनारा राङ्झग प्रबाधरायी रानङ्टनद खारा तमाय ऩानव भ तऩाईँहरूराई आधश्मर रानङ्टनद प्रङ्जिमा सङ्टरु गनव आ्र ह गछङ्ट व। 

भाननदम िध्मऺ, 
सॊङ्जधधानसबारा भाननदम सदस्म तथा रभवचायीहरू, 
भङ्जहरा तथा सज्जनधनृ्दहरू, 

भ तऩाईंहरू, व्मधस्थाङ्जऩरा-सॊसदरा सदस्महरू, सयराय तथा सफै याजनदङ्झतर दरहरूराई सफै ऩदङ्झडतरा 
सयोरायहरूराई सम्फोधन गने रामवराई उचाच प्राथङ्झभरतारो ङ्जधषम फनाउन आ्र ह गदवछङ्ट। नेऩाररे मद ऩदङ्झडतरा 
आधाजराई याजनदङ्झतरो रोराहरभा दङ्झफएरो हेनव सक्दैन। तऩाईँहरूसॉग वन्वरा दङ्टधै ऩऺवाया गङ्चयएरा खयाफ राभराई 
सम्फोधन गनवभा सही ङ्झनणवम ङ्झरने साहस हङ्टनै ऩछव। मसरे ऩदङ्झडतहरूरो जामज आराङ्ऺाहरूराई ऩूया गने भात्र होइन 
नेऩाररो शाङ्ञन्त प्रङ्जिमारो भानधदम आमाभराई सभेत साॉचो िथवभा प्रङ्झतङ्जधङ्ञम्फत गछव। 
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सॊङ्जधधान रेखन रामवरे भानधिङ्झधराय तथा न्मामरो सम्भानभा आधाङ्चयत याज्म दृढतारा साथ ङ्झनभावण गने 
ऐङ्झतहाङ्झसर िधसय ऩङ्झन प्रदान गयेरो छ। सभाजभा यहेरा झैझगडारा जड रायणराई सम्फोधन गनव मस प्रङ्जिमाराई 
प्रमोग गयी तथा सम्ऩूणव िङ्झधरायरो सॊयऺणराई प्रङ्झतष्ठाङ्जऩत गयी तऩाईंहरूरे वन्वरो ऩङ्टनयाधङृ्ञति  हङ्टने तथा बङ्जधष्मभा 
ङ्जधगतरा भानधिङ्झधराय उल्रङ् घन तथा दङ्टव्मवधहायहरू दोहोङ्चयने सम्बाधनाराई सदङ्झभत ऩानङ्टवहङ्टनेछ। नेऩारभा भौङ्झरर 
िङ्झधराय प्रत्माबङू्झत गने फङ्झरमो ऩयम्ऩया यहेरो य त्मससॉगै त्मस्ता िङ्झधरायरो प्रङ्जिमात्भर सॊयऺण गने स्धतन्त्र 
न्मामऩाङ्झररा यहेरो रङ्ट या उल्रेख गनव ऩाउॉदा भराई खङ्टसद रागेरो छ। 

नमाॉ सॊङ्जधधान ऩाङ्चयत गने रामवराई नेऩाररो शाङ्ञन्त प्रङ्जिमारो सपरता भाऩन गने रसदहरूभध्मे एररा रूऩभा 
हेङ्चयनेछ बनेय बङ्झनयाख् नङ्टऩदैन। मस देशरो भौङ्झरर रानङ्टनद खाराराई सफर फनाउन सफै सयोरायधाराहरूरे ङ्झभरेय रामव 
गनङ्टव ित्माधश्मर छ। मस प्रङ्जिमाभा उचाचामङ्टक्तरो रामावरमरो प्रङ्झतफद्धता तथा सहमोग यहने रङ्ट यारो भ आश्वासन ङ्छदन 
चाहन्छङ्ट। 

सॊङ्जधधान रेखनरे राभो सभमदेङ्ञख यहेरो ङ्जधबेद तथा साभाङ्ञजर फङ्जहष्रयणराई सम्फोधन गनव नेऩारराई 
िबतूऩूधव िधसयसभेत प्रदान गयेरो छ। ‘छङ्टधाछङ्टत’ तथा हङ्झरमा, रभैमा य रभरयी जस्ता फधङ्टॉधा भजदङ्टयी 
प्रणारीरगामतरा नेऩारभा यहेरा ङ्जधबेदरायी प्रचरनङ्जधरुद्ध रड्नङ्ट ङ्झनस्सन्देह देशरा प्रभङ्टख प्राथङ्झभरताहरूभध्मे एर हो। 

मस सम्फन्धभा, नेऩारभा सफै भानधिङ्झधरायहरूरो सॊधैधाङ्झनर सॊयऺणराई सङ्टदृढ तङ्टल्माउनेतपव  भस्मौदा रेखन 
सङ्झभङ्झतहरूरो प्रमासराई भैरे ध्मानभा ङ्झरएरी छङ्ट। भस्मौदा ऩाठहरूभा िङ्जधबेदसम्फन्धद ङ्जधस्ततृ फङ्टॉदाहरूरगामत रङ्झतऩम 
भहत्त्धऩूणव प्राधधानहरू यहेरो देख्दा भराई खङ्टसद रागेरो छ। िल्ऩसङ् ख्मर तथा सदभान्तदरृतरा िङ्झधरायरगामत 
रङ्झतऩम साभूङ्जहर िङ्झधरायसम्फन्धद प्राधधानहरू देख् न ऩाउनङ्ट ऩङ्झन उत्साहजनर छ। 

साथै, भस्मौदाभा यहेरा रेही प्राधधानहरूरे सभानतारो िङ्झधरायजस्ता आधायबतू िङ्झधरायरो सॊयऺण नगने 
रङ्ट याभा भ जोड ङ्छदन चाहन्छङ्ट। महाॉ, भ नागङ्चयरतासम्फन्धद प्राधधानरो दृङ्जष्टभा रैङ्जङ्गर ङ्जधबेद तथा गैयनागङ्चयररो 
िङ्झधरायरो िऩमावप्त सम्भानफाये ङ्जधशेष रूऩभा उल्रेख गनव चाहन्छङ्ट। भ नागङ्चयर तथा याजनदङ्झतर िङ्झधरायसॉग सभान 
रूऩभा आङ्झथवर तथा साभाङ्ञजर िङ्झधरायरो ऩारना गयाउने राभ नबएरो रङ्ट याराई ऩङ्झन उल्रेख गनव चाहन्छङ्ट। सफैरा 
राङ्झग य ङ्जधशेषगयी सधावङ्झधर जोङ्ञखभभा यहेरा भङ्जहरा, फारफाङ्झररा, दङ्झरत तथा आङ्छदधासद जनजाङ्झतरा राङ्झग आङ्झथवर य 
साभाङ्ञजर िङ्झधराय सङ्टङ्झनङ्ञित गने रामव आङ्झथवर तथा साभाङ्ञजर न्मामरो नेऩारी जनतारो आराङ्ऺा ऩङ्टया गने एउटा 
उल्रेखनदम ि्र गाभद रदभ हङ्टनेछ। सॊङ्जधधानभा खाद्य, स्धास्थ्म, ङ्ञशऺा य योजगायीजस्ता आधायबतू िङ्झधरायहरू प्रत्माबतू 
नगङ्चयए य ङ्झतनराई रानङ्टनद रूऩभा फाध्मरायी नफनाइए सफै भानधिङ्झधरायहरूरो ऩूणव ऩारना हङ्टनेछैन।  

सफैरा राङ्झग, ङ्जधशेष गयी भङ्जहरा, फारफाङ्झररा, दङ्झरत तथा आङ्छदधासद जनजाङ्झतरगामतरा सधावङ्झधर जोङ्ञखभभा 
यहेराहरूरा राङ्झग, आङ्झथवर तथा साभाङ्ञजर िङ्झधराय सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टव आङ्झथवर तथा साभाङ्ञजर न्मामरा राङ्झग नेऩारी 
जनतारा आराङ् ऺ ा ऩूया गनेतपव  एर उल्रेखनदम रदभ हङ्टनेछ। सॊङ्जधधानभा खाद्याङ्ङ, स्धास्थ्म, ङ्ञशऺा तथा 
योजगायीसम्फन्धद आधायबतू िङ्झधरायहरू प्रत्माबङू्झत नगङ्चयएभा सफै भानधिङ्झधरायहरूरो ऩूणव रूऩरे प्राङ्झप्त हङ्टनेछैन।  

त्मसफाहेर, याङ्जष्डम य िन्तयावङ्जष्डम रानङ्टनिन्तगवतरा गम्बदय िऩयाधरा राङ्झग आभभापी हङ्टनसक्ने प्राधधानरो 
सम्बाङ्जधत सभाधेशराई भैरे ङ्ञचन्तारा साथ ङ्झरएरी छङ्ट। प्रायङ्ञम्बर सॊधैधाङ्झनर प्रस्ताधभा यहेरा रङ्ट नै ऩङ्झन त्मस्ता 
गल्तदहरू नेऩाररो भानधिङ्झधराय सङ्ञन्धजन्म दाङ्जमत्धिनङ्टरूऩ चारङ्ट छरपरभा सचामाइनङ्टऩछव।  

सॊङ्जधधान आपैरे भाङ्झनसहरूरो िङ्झधरायरो उऩबोगराई प्रत्माबङू्झत गदैन बङ्ङे रङ्ट याराई ऩङ्झन हाभदरे आपैँ राई स्भयण 
गयाउनङ्टऩछव। सफैबन्दा याम्रोसॉग रेङ्ञखएरो सॊङ्जधधानरे ऩङ्झन भाङ्झनसहरूरो िङ्झधरायरो उऩबोगराई आपै प्रत्माबङू्झत गदैन बङ्ङे रङ्ट या 
ङ्जधश्वबङ्चयरो तङ्टरनात्भर िनङ्टबधरे हाभदराई फताउॉछ। सॊङ्जधधानभा स्धदराय गङ्चयएरा िङ्झधरायहरूरो प्रबाधराङ्चयताराई रसयी 
िङ्झधरतभ फनाउने बङ्ङे रङ्ट याभा ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩङ्झन भहत्त्धऩूणव हङ्टन्छ। 
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मस सम्फन्धभा भ याङ्जष्डम भानधिङ्झधराय आमोगरा राङ्झग नमाॉ रानङ्टन ऩाङ्चयत गनव आ्र ह गछङ्ट व, जङ्टन रानङ्टन 
जधापदेहीतारो रामवसूचदराई िगाङ्झड फढाउन एउटा भहत्त्धऩूणव पड्रो हङ्टनेछ। सयरायराई जधापदेही फनाउन सक्न े
ऩमावप्त िङ्झधराय बएरो फङ्झरमो, स्धतन्त्र न्मामऩाङ्झररा य भानधिङ्झधराय उल्रङ् घनरा उजङ्टयीहरूभा पैसरा गनव सक्न े
याङ्जष्डम भानधिङ्झधराय सॊस्था प्रबाधरायी जधापदेही सॊमन्त्रहरूरा राङ्झग ित्माधश्मर हङ्टन्छन।् 

व्मधस्थाङ्जऩरा-सॊसदरे नेऩारी सभाजरो ित्मन्त सदभान्तदरृत सभङ्टदामभध्मे एर यहेरो दङ्झरत सभङ्टदामरो 
भानधिङ्झधरायरो सॊयऺण तथा प्रधद्धवनराई िगाङ्झड फढाउन े रक्ष्म ङ्झरएरा दङ्टई भहत्त्धऩूणव ङ्जधधेमरहरूभाङ्झथ ङ्जधचाय 
गङ्चययहेरो छ बङ्ङे रङ्ट या उल्रेख गदाव भराई खङ्टसद रागेरो छ। भ छङ्टधाछङ्टतसम्फन्धद प्रचरनहरूराई उऩमङ्टक्त ढङ  ्गफाट 
िऩयाधदरयण गने ङ्जधधेमर तथा सो सभङ्टदामरो िङ्झधरायरो यऺाभा रेङ्ञन्ित हङ्टन फङ्झरमो, स्धतन्त्र य ऩमावप्त रूऩभा 
सॊसाधनमङ्टक्त याङ्जष्डम दङ्झरत आमोग स्थाऩना गने ङ्जधधेमरफाये रङ्ट या गदैछङ्ट।  

मद तदनधटा रानङ्टनहरूराई उचाचतभ िन्तयावङ्जष्डम भानधिङ्झधराय भाऩदण्ड तथा सधोति भ िभ्मासहरूिनङ्टरूऩ हङ्टने रङ्ट या 
सङ्टङ्झनङ्ञित गनव आधश्मर सॊशोधनऩङ्झछ ऩाङ्चयत गने रामव उल्रेखनदम भहत्त्धरो हङ्टनेछ।  

त्मसफाहेर, नेऩार ङ्जधश्वव्माऩद आधङ्झधर सभदऺारो सरायात्भर प्रङ्जिमाफाट गएरो य मसरे रङ्झतऩम भहत्त्धऩूणव 
ङ्झसपाङ्चयसहरूराई स्धदराय गयेरोभा उचाचामङ्टक्त, भ य भेया सहरभॉहरू खङ्टसद बमौँ बङ्ङे रङ्ट याराई भ जोड ङ्छदन चाहन्छङ्ट। भ 
सयरायराई उसरे िस्धदराय गयेरा रेही ङ्झसपाङ्चयसहरूभाङ्झथ ऩङ्टनङ्जधवचाय गनव य मद ङ्झसपाङ्चयसहरूरो रामावन्धमनरा राङ्झग सॊमन्त्रहरू 
स्थाऩना गनव आ्र ह गदवछङ्ट। 

भाननदम िध्मऺ, 
सॊङ्जधधानसबारा सदस्म तथा रभवचायीहरू, 

भङ्जहरा तथा सज्जनधनृ्दहरू, 

आज ङ्जधश्वरा धेयै देशहरू उल्रेखनदम उथरऩङ्टथररायी ऩङ्चयधतवनफाट गङ्टङ्ञियहेरा छन ्– इङ्ञजप्ट, आइबयी रोस्ट 
य ङ्झरङ्झफमा तदभध्मे रेही त्मस्ता देश हङ्टन।् तऩाईँहरूरो देशरो ऩङ्झछल्रो दशररा, आजरा य बङ्जधष्मरा िनङ्टबधहरू मद 
देशरा राङ्झग उदाहयण य सामद नभङ्टना फङ्ङ सक्छन।् 

ङ्जधश्वरे राभो आन्तङ्चयर वन्वफाट फाङ्जहय ङ्झनस्री रसयी मसरे भानधिङ्झधराय, रानङ्टन तथा न्मामरो शासनभा आधाङ्चयत 
शाङ्ञन्तऩूणव य ङ्छदगो सभाजरो स्थाऩना गनव सक्छ बनद नेऩारराई हेङ्चययहेरो छ। मस देशभा राभो सभमदेङ्ञख उऩङ्ञस्थत 
उचाचामङ्टक्तरो रामावरम आपूरे सक्दो सहमोग जायी याख् न तमाय छ। 

धन्मधाद 

 


