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పఫరవమి 10, 2014 

నేపళ్ రధాన భంత్రర గ ఎన్నిక కఫడ్డ  శీీ సుశీల్ కోభమల ను రధాన భంత్రర డా. 

భనమోహన్ సంగ్ అభినంద ంచాయు.  రసుు త భాయుతుని నేపళ్ మజకీమ మిసు తులలో  

రజాస్ాభయ లబి్ధ న్న ఫలయచడ్భులల రధాన భంత్రర ఎన్నిక ఒక భుఖ్యబ ైన బ ైలు మభ 

గ తన సందేశభులల, డా. భనమోహన్ సంగ్, చెపాయు. 

రధాన భంత్రర లేఖ్ యొకక స్మంశభు కీ్ంద ఇవాఫడ ంద : 

“ఫాయత రబుతాభు తయపున భమిము ఫాయత రజల తయపున, నేపళ్ రధాన భంత్రర దవిక్ 

ఎన్నిక కఫడ్డ  సందయభభుగ నా హృదమ ూయాక అభినందనలు దమ చేస అందుకోండ .  

నేపళ్ లల భాయుతుని మజకీమ మిసు తులలల వసుు ని రజాస్ాభయ లబి్ధన్న గట్టి  

యచడ్భు లల భమిము సంస్ా గతభు చేమడ్భులల భూ ఎన్నిక భమొక భుఖ్యబ నై బ ైలు 

మభ కగలదు. 

 

భూ నేతృతాభు లల సా యతాభు భమిము ఆమిికభివృద ి  నేపళ్ లల ఇంక ఫలడ్ణామన్న 

భమిము భూ దేశభు లల వుని అన్ని వమా ల రజల అభీష్ి న్నక్ రతీకగ భమిము అందమి 

భదద తు ఆధాయభుగ కొతు  మజాయంగభు రకట్టంచే వణావయణభు నెలకొంట్ ందన్న 

నభోకభు నాకుంద . 

 



నేపళ్ ణో తన సంఫంధాలకు ఫాయత్ అతయధ క పర ధానయత ఇసుు ంద .  రణేయక బ ైన ఫంధభుణో 

భమిము అన్ని వమా ల లలనూ గట్టి  ఫంధభు గల చాలా దగాయ కక దేశభులుగ, భన 

బవిషయతుు లు ఫాగ గట్టి  కలఫో సుకొన్న వునివి.  అందువలన,ే ఫాయత్ లల వుని బేభు, 

సా యతాభు, రజాస్ాభయభు భమిము శ్రమీసుు కవలను కొంట్ ని నేపళ్ రజాన్నకభు 

యొకక ఆశలను ంచుకోంట్ నాిభు భమిము  ఆ లక్ష్యభు చేమే వమి కృష లల నేపళ్ 

రబుతాభునకు భమిము నేపళ్ రజాన్నకభు నకు భా భదద తు ఇవాట్భు లల తడ్ఫాట్  

లేకుండా న్నలఫడ  వుంట్భు.  ఇందుకోసబే భన రజల కోసభు భమిము ఈ పర ంతభు 

కోసభు మ ండ్ు దేశభుల భధయ ఫాగస్ాభయభు భమింత గట్టి డాలన్న కోయుతూ వునాిభు.   

 

భూ దేశ చమితర లల చాలా భుఖ్యబ ైన సభమభులల దవిన్న చేట్ ి తుని భూకు, భూ 

విజమభు కోసభు, భూ వయక్ు గత ఆమోగయభు కొయకు భమిము నేపళ్ రజల శ్ంత్ర భమిము 

శ్రమీసుు కొయకు నా వుఫాకంక్ష్లు అంద సుు నాిను. 

ఈ తరభుసుు ని అవకశభుణో నేను భుభుోలను భూకు వీల ైనుాడ్ు ఫాయత్ 

యయట్టంచుట్కు ఆహ్వాన్నసుు నాిను. “ 

 

నూయ ఢ లో్ల 
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