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पररा8 म-ऽालयWारा आयोिजत !वदेश नी(त स+ब-धी ूःततु छलफल काय3बममा हाॆो 
आम-ऽणलाई सहष3 ःवीकार गर; उपिःथत हनु ु भएका स+माननीय ूधानम-ऽीGयू, 
आदरणीय नेतागण, माननीय उपूधानम-ऽीGयूहN, माननीय म-ऽीGयूहO, माननीय 
सांसदGयूहO र अ-य स+पूण3 आदरणीय महानभुावहNमा म -यानो अ(भवादन Aय_ गन3 
चाह-छु। यहांहNको ू ातकाल;न सघन उपिःथ(तले यस काय3बमको गbरमा र महcवलाई 
थप उजागर गरेको छ भdे मलाई लागेको छ। 
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नयां सं!वधान अनNुप स+पd तीनै तहको आम (नवा3चनको फलःवOप गfठत ःपQ 
बहमुतको सरकारको पररा8 म-ऽीको Nपमा मैले िज+मेवार; (नवा3ह गरेको एक बष3 
नािघसकेको छ। यस अव(धमा सं!वधानले पbरकhपना गरेको संघीय गणत-ऽाcमक 
ूणाल;लाई हामीले (तनै तहमा संःथागत गर; !बयाशील बनाएका छi। मलुकुको पररा8 
नी(त संघीय सरकारको एकल jेऽा(धकारमा पनk भएकोले सोह; अनOुप पररा8 नी(त 
संचालन हुँदै आएको छ।  

पररा8 नी(त घरेल ुनी(तको !वःताbरत Nप नै हो। cयसैले देश(भऽ हनुे राजनी(तक 
पbरवत3नले पररा8 नी(तलाई प(न ूभा!वत गद3छ। नेपालमा घटेका यगुा-तकार; 
राजनी(तक पbरवत3न पmात ्पररा8 नी(तमा समयानकूुल पbरमाज3न हुँदै आएको छ। यसै 
(सल(सलामा 2047, 2063 सालमा भएका राजनी(तक पbरवत3न तथा 2072 सालमा 
नयाँ सं!वधान जार; भएप(छ !व(भd काय3दलहO गठन भई पररा8 नी(तमा पनुरावलोकन 
गनk ूयास भएको s'/f d :d/0f ug{ rfxG5' . 

नयां सं!वधानको घोषणासँगै लामो संबमणकालको अ-cय भई नेपाल fदगो शाि-त, 
ःथा!यcव र !वकासको नव यगुमा ूवेश गरेको छ। हामीले लामो समयदेिख थाँ(त 
रहेका राजनी(तक मpुाहOलाई स+बोधन गरेका छi। लोकताि-ऽक सं!वधानको 
दायरा(भऽ रह; हाॆा मत(भdता तथा चासोहNलाई हामी यथोिचत Oपमा स+बोधन गन3 
सqछi र गरेका प(न छi। हाॆो अगा(डको बाटो भनेको !वकास र सम!ृsको याऽा नै 
हो। (नकट भ!वंयमै नेपाल !वकासको ग(तमा फuको मादv मwयम आय भएको मलुकुको 
Nपमा !वx मानिचऽमा िच(नने संकhपका साथ अिघ ब!ढरहेको छ।  



रा!8य, jेऽीय तथा अ-तरा3!8य राजनी(तक, आ(थ3क तथा सामbरक पbरzँयमा आएका 
फेरबदल तथा cयसबाट (सिज3त शि_ संतलुनको नयां समीकरण, !व=ान तथा 
अनसु-धानका अ(भनव (नँकष3 एवं सूचना, संचार तथा ू!व(धका jेऽमा देखापरेका 
नवूबत3नहNबाट (सिज3त अवसर र चनुौती तथा !वx तापमानमा ब!ृs, जलवाय ुपbरवत3न 
र यसबाट उcपd भएका एवं हनुसqने जोिखमहN समेतले अ-तरा3!8य स+ब-धलाई 
ूभा!वत गदv आएका छन।् यसथ3, हरेक मलुकुले आ-तbरक राजनी(तक घटनाबमका 
साथ-साथै वा} जगतमा !वक(सत घटनाबमलाई प(न सआुम !व�षेण गर; तदनकूुल 
पररा8 नी(तमा समय सापेj समायोजन गनk र ूाथ(मकता (नधा3रण गनु3 पनk ह-ुछ।  

उपयु3_ प�ृभ(ूममा नेपालले प(न अ-तरा3!8य जगतमा आ�नो ःथान सरुिjत रा�दै रा!8य 
!हतको ूवs3नका ला(ग अनकूुल अ-तरा3!8य पbरिःथत (नमा3ण गनk र आ(थ3क Nपले 
समsृ एवं सामािजक Nपमा उदार र ससंुःकृत नेपाल (नमा3णको अ(भयानमा योगदान 
प�ु याउन ुपनk ह-ुछ । 

पररा8 नी(त अcय-त संवेदनशील !वषय भएको र यसको संचालन उ�च सावधानीकासाथ 
गनु3पनk हुँदा यसको सफल काया3-वयनका ला(ग रा!8य जीवनका सबै पjहOको 
सकाराcमक सहयोगको आवँयकता पद3छ। रा!8य सहम(तले आcम!वxास ब�न जाने 
र cयसबाट अ-तरा3!8य स+ब-धमा मलुकुको है(सयत र ूभावको व!ृs भई अपेिjत 
पbरणाम ूा� गन3 मpत प�ु याउँदछ। यसका ला(ग स+पूण3 राजनी(तक दलहN, !वदेश 
नी(तका अwयेता तथा अनसु-धानकता3हN, ूाि=क बग3, नागbरक समाज, (नजी jेऽ,  
पऽकार जगत लगायत स+बs सबै सरोकारवालाहO एकै थलोमा एउटै उpेँयका साथ 
उ(भन ुपद3छ। यस बममा बत3मान सरकारले रा!8य राजनी(तक दलका ू(त(न(ध एवं 
स+बs सबै सरोकारवालासंग सघन छलफल तथा !वमश3Wारा बद(लंदो रा!8य तथा वा} 
पbरिःथ(तसँग मेल खाने गर; पररा8 नी(तnfO{ yk ;d[4 / kl/is[t agfpg] p2]Zon] यो 
काय3बम आयोजना गbरएको हो ।  



कुनै मलुकुको पररा8 नी(तको मूल उpेँय रा!8य !हतको संरjण तथा ूवs3न नै हो। 
हाॆो सं!वधानले प!हलो पटक रा!8य !हतको ःपQ पbरभाषा गदv नेपालको ःवत-ऽता, 
साव3भौमस�ा, भौगो(लक अख�डता, रा!8�यता, ःवा(धनता, ःवा(भमान, नेपाल;को हक 
!हतको रjा, सीमाको सरुjा, आ(थ3क समdु(त र ;d[l4लाई यसको मूलभतू !वषयको 
Nपमा समावेश गरेको छ।  

सं!वधानले राGयको (नदkशक (सsा-तWारा मलुकुको अ-तरा3!8य स+ब-ध !कन र कसर; 
संचालन गनk भनी ःपQ fदशा(नदkश गरेको छ। यस अ-तग3त नेपालको ःवत-ऽता, 
साव3भौमस�ा, भौगो(लक अख�डता, ःवा(धनता र रा!8य !हतको रjा गदv साव3भौ(मक 
समानताका आधारमा अ-तरा3!8य स+ब-ध कायम गनु3 र !वx समदुायमा रा!8य स+मानको 
अ(भब!ृs गनु3 पररा8 नी(तको म�ुय उpेँय रहेको छ।  

cयसैगर; सं!वधानले राGयका नी(तमाफ3 त ्ःवत-ऽ र संत(ुलत पररा8 नी(त संचालनका 
आधारहN ूं�ाएको छ । संय_ु रा8 संघको बडापऽ, असंल�नता, पंचशीलका 
(सsा-त, अ-तरा3!8य कानून र !वx शाि-तका ू ावधानहO पररा8 नी(त संचालनका ू मखु 
आधार हनुेछन।् यसका अ(तbर_, बा} मलुकुसंगको स+ब-धमा साव3भौ(मक समानता 
पारःपbरक स+मान र लाभ म�ुय आधार हनुे त�यलाई जोड fदएको र !वगतमा भएका 
सि-धहNको पनुरावलोकन गदv नयां सि-ध स+झौता गदा3 समानता र पारःपbरक !हतका 
आधारमा माऽ गनु3 भनी ःपQ माग3(नदkशन समेत गरेको छ ।  

‘सबैसंग (मऽता, कसैसंग छैन शऽतुा’ भdे हाॆो पररा8 नी(तको मूल मम3 अनNुप 
नेपालले अ!हलेस+म !वxका १६६ रा8हNसंग दौcय स+ब-ध कायम गरेको छ। (छमेक� 
लगायत संसारका सबै मलुकुहOसँग साव3भौ(मक समानता, पारःपbरक लाभ र स+मानका 
आधारमा स+ब-धलाई !वःतार र ूगाढ बनाउँदै ल(गनेछ। राजनी(तक स+ब-धलाई 
सzुढ गनk उpेँयका अलवा ‘समsृ नेपाल, सखुी नेपाल;’को रा!8य आकांjा ूा(�मा बल 
प�ुने गर; पररा8 स+ब-ध संचालन गbरनेछ। पररा8 म-ऽालय लगायत संय_ु रा8संघ 



र !व(भd मलुकुहNमा ःथा!पत ३९ वटा (नयोगहN माफ3 त ्नेपालले पररा8 नी(तको 
काया3-वयन गदv आएको छ।  

अव म हाॆो पररा8 नी(तका म�ुय ू ाथ(मकताहOका बारेमा संjेपमा चचा3 गन3 चाह-छु।  

संसारका जनुसकै मलुकुका ला(ग (छमेक�संगको स+ब-ध महcवपूण3 ह-ुछ। नेपालले 
(छमेक�संगको स+ब-धलाई सवा3(धक महcव fदएको छ। (छमेक�हOसँगका बहआुया(मक 
स+ब-धहNलाई अझ !वःतार र सzुढ गदv लैजाने सरकारको नी(त रहेको छ। आ(थ3क, 

सांःकृ(तक तथा बह!ुव(ध पूवा3धार संजालWारा स+ब-धका आधारहN अझ सzुढ एवं 
फरा!कलो बनाउने तफ3  हाॆो ूयास रहनेछ। (छमेक�हNका मूलभतू चासोहNू(त नेपाल 
सदैव संवेदनशील र!हआएको छ र नेपालको भ(ूम कुनै प(न (छमेक� (बNs ूयोग हनु 
नfदने नी(तलाई (नर-तरता fदँदै नेपालू(त (छमेक�हNको पूण3 !वxास र स�ाव बनाइरा� 
सरकार ूयc नशील रहनेछ। एक (छमेक�संगको स+ब-ध अक� (छमेक�संगको मूhयमा 
नहनुे त�यलाई ूं�ाउदै दबैु (छमेक�संगको स+ब-ध बे�लै र !विशQ आधारमा हनुे 
कुरा सःुपQ Nपमा मखुbरत गbरने छ। नेपाल भपूbरवे!�तताबाट भजू(डततातफ3  अिघ 
ब!ढरहेको छ र स+पक3  संजालका सबै आयामहOको !वकास गर; यसलाई अझ सघन 
Oपमा अगा(ड बढाइनेछ। यसबाट नेपालले (छमेक�हOको उhले�य आ(थ3क !वकास र 
सम!ृsबाट फाइदा (लने माग3 ूशःत हनुेछ।   

cयःतै !वःताbरत (छमेक (Extended	Neighborhood) मा रहेका अ-य मलुकुहNसंग 
आ(थ3क सम!ृsको याऽामा सहयोगी हनुे ूकारले स+ब-धहN थप सघन र फरा!कलो 
बनाउँदै ल(गनेछ। आ(थ3क अ-तर(नभ3रता तथा एक�करणलाई बढावा प�ुने गर; स+ब-ध 
!वःतार गbरनेछ।  

!वकास साझेदार मलुकुहN तथा ूमखु शि_ रा8हOसँगको स+ब-धलाई थप खfँदलो 
बनाइने छ। लोकत-ऽ, मानव अ(धकार, !व(धको शासन तथा सशुासन जःता नेपालले 
अं(गकार गरेका मूhय मा-यताहOले ती मलुकुहOसँगको स+ब-धलाई मजबतु बनाउन 



सहयोग प�ु याउने छ। fदगो !वकासको लj ूा� गन3 !वकास सहायतालाई रा!8य 
आवँयकता अनOप ूाथ(मकताका jेऽमा सरकार; संय-ऽ माफ3 त पbरचालन गन3 जोड 
fदइनेछ। लगानी, पय3टक र ू!व(ध (भ�याउन तथा (नया3त Aयापार ूवs3न गन3 देशगत 
रणनी(त अनOुप खास-खास काय3बमहO संचालनमा hयाइनेछ।    

ौम ग-तAय मलुकुहNसँग ौ(मकहOको हक !हतलाई संरjण गन3 fWपjीय ौम 
स+झौता गदv ल(गनेछ। ती रा8हOको आ(थ3क स+पdताबाट फाइदा (लन लगानी तथा 
पय3टक (भ�याउन !वशेष जोड fदइनेछ।  

यसका अ(तbर_ असंल�न आ-दोलन एवं समूह ७७ संग आबs !वकासशील, भपूbरवे!�त 
र अ(तकम !वक(सत मलुकुहNसंग Aयापार, लगानी, रोजगार;, पय3टन ूवs3न जःता 
पjलाई जोड fदँदै आ(थ3क अ-तर(नभ3रतामा बमशः ब!ृs गनk नी(त अबल+बन गbरने 
छ। दिjण-दिjण सहयोगको ूवs3नमा जोड fदइनेछ। साझा चासो र !हतका 
!वषयहOमा jेऽीय तथा बहपुjीय म� चहOमा सहकाय3 बढाइनेछ।  

कूटनी(तक स+ब-धलाई थप ूगाढ तथा जीव-त बनाउन, सहयोग तथा सहकाय3का नयां 
jेऽ प!हचान गन3 तथा नेपालले हा(सल गरेको लोकत-ऽ, शाि-त तथा राजनी(तक िःथरता 
जःता उपलि�धलाई !वxसाम ुपbरिचत गराउन उ�चःतर;य fWपjीय ॅमणको आदान 
ूदान गbरनेछ। 

बत3मान सरकार गठन भएपmात ्दबैु (छमेक� मलुकुहN भारत र चीन, यूरोपका ूमखु 
रा8हN संय_ु अ(धराGय, ृा-स, ःवीजरhया�ड, टक�, नवk, !फनhया�ड, qयानडा, 
कोःटाbरका, उद;यमान एिशयाल; मलुकुहN (भयतनाम र क+बो(डयाका रा8ाwयj तथा 
सरकार ूमखुहNसंगको उ�चःतर;य भेटघाट तथा !वचारको ूदानूदानबाट ती 
मलुकुहNसंगको स+ब-ध ूगाढ भएको छ। उ�चःतbरय ॅमणको  ौृ�लालाई आगामी 
fदनमा समेत (नर-तरता fदइनेछ।  



ःथा!पत fWपjीय परामश3 संय-ऽहNको माwयमबाट fWपjीय स+ब-ध ूगाढ र आपसी 
सहयोगका jेऽहN !वःतार हदैुगएका छन।् थप मलुकुहOसँग fWपjीय परामश3 संय-ऽ 
ःथापना गदv ःथा!पत संय-ऽहOको (नय(मत बैठक आयोजना गbरनेछ।  

(मऽरा8हNसंगको fWपjीय स+ब-धका अ(तbर_ jेऽीय तथा अ-तरा3!8य म-चहNमा 
नेपालको उपिःथ(तलाई थप ूभावकार; बनाउँदै ल(गनेछ। साक3 , (ब+ःटेक, एिशयाल; 
सहयोग संवाद, संघाइ सहयोग संघ, बंगलादेश, भटुान, भारत, नेपाल सि+म(लत उपjेऽीय 
सहयोग म-चहNमा सघन संवाद तथा सहभा(गतालाई (नर-तरता fदँदै देश !वकासका 
ला(ग यी संःथाहNबाट सहयोग जटुाउन पहल गbरनेछ।  

नेपालले १८औ ंसाक3  शीखर स+मेलन समेत गर; तीनवटा साक3 का स+मेलनहN आयोजना 
गbरसकेको छ। साक3 को बत3मान अwयjको है(सयतले १९औ ंसाक3  शीखर स+मेलन 
आयोजना गन3 सहज वातावरण (नमा3ण गनkतफ3  कूटनी(तक ूयासलाई (नर-तरता 
fदइनेछ। cयःतै हाॆो अwयjताको अव(धमा (बमःटेको चौथो शीखर स+मेलन 
सफलतापूव3क स+पd गbरसकेका छi। !वमःटेकको चौथो शीखर स+मेलनबाट जार; 
काठमाडi घोषणापऽको काया3-वयनमा जोड fदइनेछ।  

!वx शाि-त र सरुjा कायम गनk ू मखु अ(भभारा बोकेर ःथापना भएको संय_ु रा8संघको 
ूयासमा नेपालले छ दशकदेिख स!बय भ(ूमका (नवा3ह गदv आएको छ। शाि-त ःथापनाथ3 
ख!टएका ज!टल तथा जोिखमपूण3 (मशनमा नेपाल; शाि-त सेनाले गरेको योगदानको 
सव3ऽ ूशंसा तथा कदर भएको ःपQै छ। कत3Aय पालनाको (सल(सलामा ६ दज3न भ-दा 
बढ; नेपाल; शाि-त सेनाका सदःयहOले आ�नो अमूhय जीवन उcसग3 गरेको त�य 
हामीले सगौरव ःमरण गनkपनk ह-ुछ। शाि-तको भ(ूमबाट शाि-तका ला(ग प�ु याएको 
!विशQ योगदानलाई !वxसाम ु पbरिचत गराउदै संय_ु रा8संघको आAहानमा शाि-त 
ःथापना गनk काय3मा नेपालको सहभा(गतालाई !वःतार र भ(ूमकालाई बढाउँदै ल(गनेछ। 



नेपालले योगदान सहुाउदो नेतcृवदायी भ(ूमका पाउन ु पछ3 भdे हाॆो zढ मा-यता 
र!हआएको छ।  

संय_ु रा8संघको मानव अ(धकार पbरष¡को वत3मान सदःयको Nपमा नेपालले मानव 
अ(धकारको !वxAयापी संरjण र स+वs3नमा (नंपj, ःवत-ऽ र वःत(ुन� e"ldsf (नवा3ह 
गदv आएको छ। cयःतै शाि-त (नमा3ण आयोगको सदःय, म!हला स+ब-धी संय_ु 
रा8संघीय (नकायको काय3कार; बोड3को सदःय, अ-तरा3!8य ौम संगठनको गभ(न3ग 
बोड3को डेपटु; सदःय लगायत संय_ु रा8संघीय ूणाल; अ-तग3तका !व(भd (नकायहNमा 
रहेर नेपालले स!बय भ(ूमका खेhदै आएको छ। अ(तकम !वक(सत, भपूbरवे!�त, साना 
र टापू रा8हNसंग ऐqयबsता गदv साझा चासो र !हतका !वषयमा सश_ आवाज 
उठाउदै आएको छ। आगामी fदनहNमा संय_ु रा8संघका अ-य महcवपूण3 अंगहNमा 
नेपालले आ�नो उपिःथ(त र सहभा(गतालाई !वःतार गदv लैजाने छ।  

गौतम बsुको ज-मभ(ूम र बौs दश3नको उ¡ गमःथल नेपाल स!हंणतुा, स¡ भाव र !वx 
शाि-तको के-िको Nपमा !वक(सत हनु सqने ूचरु संभावना छ। बsु माफ3 त ्शाि-तको 
संदेश यह;बाट संू!ेषत भएको त�य !वxसाम ुछल3ग हुंदैछ र यो स�ट पावरको नेपालले 
भरपरु उपयोग गन3सqन ु पछ3। संय_ु रा8संघ लगायत बौs धमा3वल+बी क(तपय 
मलुकुहNसंगको सहकाय3मा बsुको ज-मथलो लिु+बनीलाई अ-तरा3!8य शाि-त नगर;को 
Nपमा !वकास गर; !वxःतरका W-द Aयवःथापनसँग स+बि-धत शाि-त स+मेलन तथा 
अ-य !व!वध काय3बमहO आयोजना गनk वातावरण बनाउन आवँयक छ। o; ;DaGwL 
kxnnfO{ cufl8 a9fOg] 5 . 

राजनी(तक िःथरता, fदगो शाि-त तथा आ(थ3क सम!ृs ूा(�को संकhप नेपाल; जनताका 
ला(ग माऽ नभएर !वx समदुायका ला(ग प(न ठूलो आकष3ण हनुेछ। उपयु3_ प�ृभ(ूममा 
नेपालको पररा8 नी(त (नमा3ण र संचालनमा यथासंभव साझा z!Qकोण बनाई अिघ ब�दा 



(छमेक� मलुकुहN लगायत !वx समदुायको स�ाव र सहयोग ूा� भई देश !वकासको 
ग(तलाई तीोता fदन सहज हनुेछ।  

बैदेिशक लगानी आक!ष3त गदv देश (भऽ !व¥मान पूिँजको अभावलाई पू(त3 गदv दईु 
अंकको आ(थ3क ब!ृs माफ3 त सम!ृsको याऽामा ठूलो फuको मान3 स!क-छ। 

हाॆा अगा(ड केह; महcवपूण3 अवसरहO छन।् देश (भऽको राजनी(तक िःथरता, नी(तगत 
ःपQता र रा!8य अठोटले पररा8 नी(त संचालनमा एकNपतालाई बल प�ु याउने हुँदा 
ःपQ z!Qकोणका साथ अ-तरा3!8य जगतमा उपिःथत हनुे र हाॆा !वषयहOलाई ःथा!पत 
गनk अवसर ूा� हनुेछ।  

शाि-त!ूयता, स!हंणतुा, इमा-दाbरता र जःतोसकैु ू(तकूलताका बीच प(न अ!वच(लत 
रहने नेपाल; जनताको ःवभाव जःता मौ(लक नेपाल; !वशेषताहOू(त !वx समदुायको 
स�ाव रहने र आकष3ण ब�ने देिख-छ।  

यगुा-तकार; राजनी(तक पbरवत3नबाट समावेशी, लोकताि-ऽक गणत-ऽाcमक र सामािजक 
-यायमा आधाbरत राGय ूणाल; अबल+बन गरेको मलुकुको Nपमा नेपालको !विशQ 
प!हचान ःथा!पत भई अ-तरा3!8य समदुायको स�ाव र शभेु�छामा ब!ृs गनk अनकूुल 
वातावरण (नमा3ण हनुेछ।  

!वःतार हुंदै गएको नेपाल; डायःपोराको =ान, सीप, पूिँज र स+पक3  संजाललाई रा8 
!वकासमा पbरचालन गनk ूचरु संभावना रहेकोछ।  

पररा8 नी(त संचालनमा ऐqयबsता हुँदा ःवत-ऽ, संत(ुलत एवं अ!वच(लत पररा8 नी(तको 
संचालन हनुगई रा!8य !हत तथा सरुjा ूवs3नमा योगदान प�ुनेछ।  

ज!टल jेऽीय तथा !वx पbरवेशमा नेपालको रा!8य !हत ूवs3न गनk गर; आफनो ःथान 
सरुिjत रा� र ूभावकार; भ(ूमका (नवा3ह गन3 सहज हनुेछ।  



रा!8य ःवा(मcव तथा नेतcृव कायमै राखी नी(तगत दायरा संकुिचत नहनुे गर;  !वकास 
सहायता र लगानी जटुाउन सहज हनुेछ।  

जलवाय ुपbरवत3नबाट (सिज3त नकाराcमक असरहNको -यूनीकरण र अनकूुलनमा यथे� 
अ-तरा3!8य सहयोग र ू!व(ध (भऽाउन मpत प�ुनेछ।  

ूःततु प�ृभ(ूममा उपल�ध अवसर र सामना गनु3पनk चनुौ(तलाई z!Qगत गर; मलुकुको 
रा!8य !हत ूवs3न गनk मूल !वषयवःतमुा के-ि;त रह; आजको छलफल तथा संवादलाई 
अिघ बढाउन वा-छनीय ठानेको छु।  
o; /fli6«o ;+jfbnfO{ xfdLn] rf/ d'Vo zLif{sdf s]lGb|t u/]/ cufl8 a9fpg rfx]sf 

5f}+ . ;+jfbsf] klxnf] ;qdf ablnFbf] e"/fhgLltM l5d]s / d'Vo zlQmx? ;DaGwdf 

5nkmn x'g] 5 eg] bf];|f]df xfdL cfly{s s'6gLltdf s]lGb|t x'g] 5f}+ . t];|f]df If]qLo / 

jx'kIfLo dfdnf ljifodf k/fdz{ ul/g] 5 eg] clGtd v08df hnjfo' kl/jt{g / >d 

cfk|jf;g nufot pbLodfg d'2fx?df 5nkmn x'g] 5 . clGtddf /fhgLlts g]t[Tjsf 
;+jf]wg ;lxt sfo{qmd ;dfkg x'g] 5 . xfdLnfO{ yfxf 5– olt dxTjk"0f{ ljifodf Ps 

lbgsf] dfq} ;+jfb kof{Kt x'Fb}g . t/ ;xefuLx?sf] Jo:t sfo{tflnsfsf aLr o:tf] 

sfo{qmdnfO{ nfdf] ;do;Dd ;~rfng ug{ klg Jojxfl/s b]lvPg . d ljZjf; lbnfpg 
rfxG5'– gLltsf cnfjf ;+:yf lgdf{0f h:tf yk ljifox?df o:tf] ;+jfb cfufdL lbgdf 

klg cfof]hgf ul/g] 5 .    

अ-cयमा, साव3ज(नक !वदाका fदनमा समेत आ�नो अमूhय समय (नकालेर सारग(भ3त 
स+बोधन माफ3 त काय3बमलाई fदशा(नदkश ug{ यहां उपिःथत भईfदन ु भएकोमा 
स+माननीय ूधानम-ऽीGयूू(त आभार Aय_ गद3छु। साथै, आदरणीय नेतागण, माननीय 
उपूधानम-ऽीहN, म-ऽीGयूहO, सांसदGयूहO लगायत स+पूण3 महानभुावहNमा वहाँहOको 
गbरमामय उपिःथ(त र हौसलाका ला(ग म हाfद3क ध-यवाद =ापन गद3छु। यस संवाद 
काय3बमका !व(भd सऽका मोडरेटरहO, व_ाहO र सहभा(गहO सबै !वशेष ध-यवादका 
पाऽ हनुहु-ुछ। वहाँहO सबैको योगदानलाई मैले उ�च मूhया¦न गरेको छु।  



ध-यवाद ।  
 


