
Prime Minister congratulates Prime Minister Sushil 
Koirala of Nepal(Assamese Translation) 

�ধান ম�ীৰ েনপালৰ �ধান ম�ী সুশীল ৈকৰালাক 

অিভন�ন �াপন ৷ 

েফ�ৱাৰী ১০,২০১৪ 

�ধান ম�ী ড. মনেমাহন িসেঙ েনপালৰ �ধান ম�ী সুশীল ৈকৰালাক েতও ঁ

িনবর্ািচত েহাৱাৰ বােব অিভন�ন �াপন কেৰ ৷ড. মনেমাহন িসেঙ েতওঁৰ 

অিভন�ন বাতর্ াত উে�খ কেৰ েয েনপালৰ �ধান ম�ী িহচােপ � 

ৈকৰালাক িনবর্ািচত কৰাৰ জিৰয়েত েনপালত গণ�ািতক ৰাজনীিতক অিধক 
শি�শািল  কৰাৰ লগেত ইয়াক এেখাপ আগবাঢ়াই িনয়াত সহায় কিৰব ৷  

�ধান ম�ীৰ অিভন�ন �াপন বাতর্ া স�েকর্ তলত উে�খ কৰা হল : 

“েনপালৰ �ধান ম�ীৰ পদত  িনবর্ািচত েহাৱাৰ বােব  ভাৰতীয় 

জনসাধাৰনৰ তৰফৰ ৈহ আেপানাৈল আগবেঢ়াৱা  েমাৰ উ� অিভন�ন 

অন�ুহ কিৰ �হন কেৰ েযন ৷আেপানাৰ িনবর্াচেন েনপালত েশহতীয়া ভােৱ 
ৰাজনীিতত গণ�তক সফলতােৰ �িত�া কৰাৰ ে��ত আৰ ুঅিধক েলখত 

লবলিগয়া  গৰ�ু বহন কিৰেছ ৷  

েমাৰ দঢ়ৃ িব�াস েয আেপানাৰ িব� পথ �দশর্নৰ �াৰা েনপালৰ অথর্নীিত 
অিধক মজবতু েহাৱাৰ লগেত এই িবষয়ত ি�ৰতা আিনব পািৰব তথা এক 

নতুন পিৰেবশৰ মােজেৰ স�ৱপৰ বহল পিৰসৰৰ সােজেৰ সকেলােৰ স�র্ 

স�িত  �েম আৰ ু�িতেটা খ�ৰ জনগনৰ ই�াক �িতফিলত কিৰব 

পৰাৈক এখন নতুন সংিবধান বলবৎ হব ৷ 



ভাৰেত েনপালৰ ৈসেত বহন কিৰ অহা স��ক সে�র্া� �ান িদ আিহেছ 

৷অিত ওচৰচুবৰুীয়া িহচােপ আৰ ুদেুয়ােদশৰ মাজৰ অি�তীয় স��ৰ আৰ ু

জীৱনৰ �িতেটা েখাজৰ মােজেৰ থকা গভীৰ সংেযাগৰ িভিত্তত আমাৰ 
ভাগয্ িনকটতম ভােৱ আ�র্�বািহত ৈহ আেছ ৷আিম েসেয় ভাৰতত েনপালৰ 

জনসাধাৰনৰ ি�ৰতা,গন�ত আৰ ু�গিতৰ �িত থকা আশা আকাংশাৰ 

অংশীদািৰ�ই মােথা বহন  কৰা নাই আিম েনপালৰ চৰকাৰ আৰ ু

জনসাধাৰনৰ েসই আশা আকাংশাক ফলৱিত কৰাৰ �েচ�াৰ বােব স�ূণর্ 
সমথর্ন আগবঢ়াই আিহেছা ৷েসেয় আিম দয়ুাখন েদশৰ জনগনৰ সফলতাৰ 

বােব দেুয়া েদশৰ মাজৰ স��ক িনয়িমত ভােৱ আৰ ুঅিধক গভীৰতম 

কিৰবৈল ই�া কিৰম ৷ 

আেপানাৰ েদশৰ ইিতহাসৰ এটা অিত জটীল পিৰি�িতৰ সময়ত আপুিন 

েদশৰ সে�র্া� কাযর্য্লয়ত �েবশ কৰা কালত সকেলা ধৰনৰ সাফয্লতাৰ 

বােব আেপানাক বয্ি�গত ভােৱ আেপানাৰ �া�য্ৰ �িত আৰ ু ভােল থকাৰ 

বােব  মই েমাৰ আ�িৰক শেভ�া �াপন কিৰেলা ৷ 

 

এই সুেযাগেত মই আেপানাক আেপানাৰ সুচল সময়ত ভাৰতৈল �মন 
কিৰবৈল সাদৰ আম�ন জনােলা ৷ 

 

নতুন িদ�ী 

েফ�ৱাৰী ১০,২০১৪      

 


