
पुर्व श्री छ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र र्ीर धर्क्रम शाहदेर्बाट नर् र्र्व २०७८ को सूखद 

उपलक्ष्यमा बके्सको शूभकामना । 

 

नेपाली धददी र्धहनी तथा दाजू भाइहरु, 

 

आज हामी अर्को नयाां वर्ष ववक्रम सम्वत् २०७८ मा प्रवेश गरै्दछ ां । सर्दा झैं हामी 

नेपाल वित्र र ववश्वर्का ववविन्न िुिागमा रहे बसेर्का समस्त नेपालीहरुमा सूख, 

शान्ति तथा समून्नवतर्को लावग हावर्दषर्क शूिर्कामना व्यक्त गर्दषछ ां । 

हरेर्क वतवथ बार वबत्रै्द जाांर्दा नयाां वर्ष आउांरै्द जान्छ, स्विावत हरेर्क नयाां वर्षमा 

सूख, समू्मन्नवत, शान्ति र सिूविर्को अपेक्षा हाम्रो रहन्छ तर समय ववत्रै्द जाांर्दा ती 

सबै आशा, अविलार्ा चर्कनाचुर हांरै्द जान्छन् । र्कालक्रममा यस्तो हनू हन्न र 

नेपाली जनतार्को आर्काांक्षा पुरा हांरै्द जानू पर्दषछ िने्न हाम्रो र्कामना हो ।  

राजनीवतर्क नैवतर्कता, जनताप्रवतर्को उत्तरर्दावयत्व, वनष्ठा र इमान्दारी हामी सबैमा 

हनू पर्दषछ । यसर्का वनन्ति आपसी िाांडिैलो अनमेल र द्वन्दर्को अि हनू पछष  अवन 

समन्वय, सामञ्जस्य पवन रहनू पर्दषछ । हाम्रा वपता पुखाष तथा त्यागी वीर 

वीराांगनाहरुले जोगाएर्को हाम्रो साझा वारी नेपाललाई सबै वमलेर स्याहार सूसार 

गनूष र सजाउनू छ । यसर्का वनन्ति वहमाल, पहाड, तराई सबै नेपाली ववना िेर्दिाव 

र ववना सांर्कोच वमलेर जानू छ । अनावश्यर्क प्ररृ्कवतर्को र्दोहन, आवथषर्क अपचलन 

एवां वैरे्दवशर्क प्रिाव र पर वनिषरता त्यागै्द जानू पने आवश्यर्कता हो । टाठाबाठा 

मात्र सूखी सम्पन्न सूववधािोगी हांरै्द जाने अरु वनमूखा सवष साधारणहरुर्को 

जीवनस्तर र्कवहलै्य नउठ्ने खालर्को गवतवबवध र पद्धवत पवन त्यागै्न पने हन्छ । 

 

नेपाली हामी पूmटेर होइन, शन्तक्त सांरक्षण गर ां जूटेर । एर्कतामा हाम्रो सफलता 

छ, यसैमा रे्दशर्को र्कल्याण छ । हाम्रा समस्या साझा छन्, एउटा वबगे्रर्को अर्कोले 



हेने बेला हैन । सबैर्को एउटै उरे्दश्य हनू पर्दषछ, एउटै र्कामना हनू पर्दषछ । रे्दशर्को 

उन्नवत र अधोगवत हामीहरुरै्क हातमा छ । पवहले रे्दश अवन मात्र आफू िने्न िावना 

हामी सबैमा हनू अत्यावश्यर्क छ । हामीले र्कतषव्य पुरा ग¥य ां िने हामी उठ्छ ां । 

वनरे्ध र प्रवतशोधर्को चक्रवु्यहबा६ बावहर आउनै पर्दषछ । मेची महार्काली रे्दश 

बचाउने हाम्रो नेपाली । नेपाल हाम्रो पवहचान हो . सनातन हाम्रो सांस्कार हो । न 

जाती न िार्ा, सबै नेपालीर्को एउटै आशा । पहाडर्का गाउां  गाउांमा आधूवनर्कतार्को 

लहर वबस्तार गर ां, तराईर्का फाांटहरुलाई िूmलाउां  र वहमाली तथा उच्च पहाडी 

के्षत्रमा फलफुल प्रशोधन बढाऔां, जवडबूटी उद्योग खोल ां र रे्दशलाई आफ्नै 

स्रोतशन्तक्तबाट धनधान्यपुणष पार ां । 

वयनै िावनार्कासाथ नयााँ वर्ष सान्तच्चरै्क नयााँ रहोस् । नयााँ वर्षले वास्तवमै 

हामीहरुर्का शोच र व्यवहारमा सर्कारात्मर्क पररवतषन ल्याओस् ।  

   

श्री पशूपवतनाथले हामी सबैर्को र्कल्याण गरुन् । जय नेपाल । 

 


