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พระราชดำารัส

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล(๑)

เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันเสาร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้รับอักษรสาส์นตราต้ังจากท่านประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล  แต่งต้ังท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็ม 

แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำาประเทศไทย  พร้อมด้วยอักษรสาส์น 

ถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.    

ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี  ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า  และประชาชนชาวไทย  

พรอ้มทัง้ขอแสดงความปรารถนาดี  เพือ่ความสุขของทา่นประธานาธบิดี  และความเจรญิ 

รุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาล.

ประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล  มีความสัมพันธ์ 

อันเก่าแก่  ก่อนแต่จะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเม่ือปี  ๑๙๕๙. 

ตามหลักฐานปรากฏ  ประเทศไทยมีประวัติความสัมพันธ์กับสหพันธ์สาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยเนปาล  ในฐานะประเทศที่เป็นสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ซึ่งเป็นสังเวชนียสถานที่เคารพบูชาอย่างสูงของพุทธศาสนิกชนชาวไทย.  นอกจากนี้ 

ประชาชนในประเทศทั้งสองก็มีแนวทางดำาเนินชีวิตละม้ายกันหลายอย่าง  ทั้งทาง 

ศาสนา  ขนบธรรมเนียม  และวัฒนธรรม.  ข้าพเจ้าเ ช่ือม่ันว่า  สัมพันธภาพ 

ระหว่างประเทศท้ังสอง  ท่ีดำาเนินมายาวนานอย่างแนบแน่น  และนับวันจะเจริญงอกงาม  

จะเป็นพ้ืนฐานสำาคัญทำาให้เกิดความร่วมมือในทางสร้างสรรค์ที่กว้างขวางออกไปย่ิงข้ึน 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(๑) Mr. Ganesh Prasad Dhakal
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ซ่ึงนอกจากจะนำาความเจริญม่ันคง  และความม่ังค่ังไพบูลย์มาสู่ประเทศของเราแล้ว 

ยังจะนำาไปสู่ความเข้าใจอันดี  และความสงบสุขอันย่ังยืนระหว่างประชาชาติทั้งหลาย 

ในภูมิภาคนี้และภูมิภาคต่าง ๆ  ของโลกด้วย.

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของท่าน  ขอให้ท่านม่ันใจได้ว่า  ท่านจะได้รับการสนับสนุน 

อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า  และทางราชการไทยจะอำานวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 

ทุกประการเท่าที่จะกระทำาได้  เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.
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UNOFFICIAL TRANSLATION

REPLY OF HIS MAJESTY THE KING

Excellency,

I am pleased to receive from Her Excellency the President of the Federal 

Democratic Republic of Nepal the Letters of Credence accrediting you as Ambassador 

Extraordinary and Plenipotentiary of the Federal Democratic Republic of Nepal to 

the Kingdom of Thailand, which Letters of Credence was accompanied by the Letters 

of Recall of your predecessor.

I wish to express my cordial thanks to Her Excellency the President for the kind 

sentiment extended to myself and the people of Thailand. I would also like to extend 

in return my best wishes for the personal happiness of Her Excellency the President as 

well as for the prosperity of the Federal Democratic Republic of Nepal and her people.

Thailand and the Federal Democratic Republic of Nepal have long enjoyed 

close friendly ties which date back to even well before the establishment of diplomatic  

relations in 1959. It is a historical fact that Thailand has long cherished with the Federal 

Democratic Republic of Nepal as it is the birthplace of Lord Buddha -- the holy place  

of Buddhism which supremely venerated by the Thai Buddhists. In addition, people 

of the two countries share similar way of life, in particular the practice of Buddhism, 

traditions and cultural values. I am confident that the close and fruitful friendship 

between our two countries will play an important part to bring about wide-ranging 

creative collaboration even further. This will contribute not only to the stability, 

prosperity and progress for our respective countries but also to the good understanding 

and lasting peace among the countries in this region and beyond.

In the discharge of your official duties, you may rest assured that you will 

receive my full support and that the Thai authorities will accord you all possible 

facilities and assistance for the fulfilment of your mission.


