
 

Ref.           

 
मिति: २०७९ पौष १२ 

सम्िाननीय प्रधानिन्त्री श्री पुष्पकिल दाहाल (प्रचण्ड) ज्य ू

नेपाल सरकार, प्रधानिन्त्रीको कायाालय, 

मसिंहदरबार, काठिाडौं । 

 

हार्दिक बधाई तथा शुभकामना । 

 

सम्िाननीय प्रधानिन्त्रीज्यू, 
सिंघीय लोकिान्त्न्त्रक गणिन्त्र नेपालको ४४ औँ प्रधानिन्त्रीको रुपिा तनर्ााचचि हुनु भएकोिा गैरआर्ासीय नेपाली सिंघ हार्दाक 
बधाई िथा शुभकािना व्यक्ि गदाछ । यहााँको कायाकाल सिदृ्ध िुलुक तनिााणका लाचग फलदायी र ऐतिहामसक हुन ेहािीले 
वर्श्र्ास राखेका छौँ ।  
 

"नेपालीको लाचग नेपाली" भन्त्ने िूल िन्त्रका साथ सन ्२००३ देखख नै वर्देशिा रहेका गैरआर्ासीय नपेालीहरुलाई एकै सूरिा 
बााँध्न यो सिंघ अनर्रि रुपिा क्रियासील छ । वर्देशिा बस्ने नेपाली भौतिक रुपिा िारै टाढा छन,् िर भार्नात्िक रुपिा 
िािभूृमिप्रति सधैं उदार, न्त्िम्िेर्ार र सिंर्देनशील छन ्भन्त्ने साश्र्ि सत्यलाई स्थावपि गदै सिंघले नेपालको आचथाक, सािान्त्िक 
िथा सािंस्कृतिक क्षेरिा आफ्नो उपन्त्स्थति बढाउाँ दै आएको सम्िाननीय प्रधानिन्त्रीज्यलूाई अर्गि नै छ । देशलाई आर्श्यकिा 
परेको हरेक अर्स्थािा -- नेपालिा िहाभूकम्प आएको बेला होस ् र्ा बाढीपर्हरोको कहरले आिान्त्ि नपेाली िन–िनलाई 
िल्हि लगाउन होस ्र्ा कोमभड–१९ को िहािारीको वर्षि ्पररन्त्स्थतििाझ -- वर्देशिा रहेका नपेालीहरुले यथाशक्य सहयोग 
गदै आएको वर्र्दिै छ ।   
 

सम्िाननीय प्रधानिन्त्रीज्यूको कुशल निेतृ्र्िा राष्रको आचथाक र सािान्त्िक वर्कासले गति मलने र िुलुक सम्बदृ्चध िफा  
उन्त्िुख हुनेिा सिंघ वर्श्र्स्ि रहेको छ । नपेालको इतिहासिै पर्हलो पटक सिंर्धैातनक व्यर्स्था बिोन्त्िि गैरआर्ासीय 
नेपालीहरुलाई गैरआर्ासीय नेपाली नागररकिा प्रदान गना नेपालको सिंसदबाट दईु, दईु पटक वर्धयेक पाररि गराउन ित्कामलन 
सरकार लगायि यहााँले तनर्ााह गनुा भएको भूमिकाको सिंघ उच्च िूल्यािंकन गदाछ । यहााँको कायाकालिा गैरआर्ासीय नपेालीका 
नागररकिा, र्ैदेमशक रोिगारीका सिस्या, गैरआर्ासीय नपेालीलाई नेपाली सरह लगानीको र्ािार्रण प्रदान गन ेिथा अन्त्य 
हक, र्हि र अचधकारका वर्षय सम्बोधन हुने वर्श्र्ास हािीले राखेका छौँ । साथै नेपाल र नपेाली  भएका वर्श्र्भरका 
देशहरुिा दोश्रो वपढीका नपेालीलाई नेपाल सिंग िोडन भाषा, कला, सिंस्कृति र पारस्पररक सम्बन्त्ध वर्स्िारले थप उचाई मलनिेा 
आशार्ादी छौँ ।  
 

अन्त्त्यिा, गैरआर्ासीय नपेाली सिंघ नेपालको सम्बदृ्चधका लाचग नपेाल सरकारसाँग सहकाया र सिन्त्र्य गरेर अगाडी बढ्न 
सदाझैं प्रतिबद्ध छौँ ।  
 

यहााँको सफल कायाकालको लाचग हार्दाक शुभकािनाका साथ, 

 
रवर्ना थापा        डा. बद्री के.सी   कुल आचाया 
कायाकारी अध्यक्ष    अध्यक्ष    अध्यक्ष 


