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सम्पादकीय 

 

  यस भरतपरुमहानगरपाधलकाको र्ार्षवक प्रगधत तथा संिाधलत कायवक्रमहरु सर्वसािारण एरं् 
सरोकारर्ाला समक्ष सार्वजधनक गने र आगामी कायवक्रम संिालनको लाधग रिनात्मक पषृ्ठपोषण प्राप्त 
गने उदे्दश्यले आधथवक र्षव २०७४/२०७५ को र्ार्षवक प्रगधत प्रधतरे्दन पचुस्तका प्रकाशन गररएको 
हो।यस खाले पचुस्तकाको माध्यमबाट र्ार्षवक कायवक्रमको प्रगधत सार्वजधनक गने महानगरपाधलकाको 
यो पर्हलो जमको हो। सूिना सम्प्रषेण गनुव र पषृ्ठपोषण प्राप्त गनुव यस प्रकाशनको एकमात्र उदे्दश्य 
रहेको छ । 

पचुस्तकामा महानगरपाधलकाबाट आयोचजत र्ार्षवक प्रगधत सधमक्षा कायवक्रमको संचक्षप्त प्रधतरे्दन 
र कायवक्रमको क्रममा गररएको र्र्धभन्न प्रस्तधुतहरुलाई मखु्य र्र्षयर्स्त ुबनाइएको छ । साथै भरतपरु 
महानगरपाधलका अन्तगवतको महाशाखा, शाखा एरं् महानगर धभत्र रहेका खानेपानी बोडव, र्र्द्यतु 
प्राधिकरण, सडक धडधभजन कायावलय, सहरी र्र्कास तथा भर्न धडधभजन लगायतका कायावलयहरुबाट 
गत आधथवक र्षवमा संिाधलत र्क्रयाकलापहरु समेर्टएको छ ।  

अन्तमा, आगामी र्षवमा यसको सान्दधभवकता हेरी यस प्रकाशनको क्रमलाई धनरन्तरता ददइने छ 
। पचुस्तकामा समेर्टएका र्र्षयर्स्त ुतथा महानगरपाधलकाबाट आगामी ददनका कायवक्रममा संिालनमा 
गनुवपने सिुारका लाधग समयमै सझुार् ददई सहयोग गररददनहनु अनरुोि गदवछौ । पचुस्तका तयार गनव 
सहयोग गनुवहनुे यस महानगरपाधलकाका सम्पूणव पदाधिकारीहरुलाई िन्यर्ाद ददन िाहन्छौं । 

  



आ. र्. २०७४/०७५ को बार्षवक समीक्षा कायवक्रम 

संचक्षप्त प्रधतर्देन 

 

पषृ्ठभधूम 

बार्षवक प्रगधत समीक्षा कायवक्रमलाई र्र्गतको राम्रो पक्षबाट धसकेर भर्र्श्यको कायवयोजना 
बनाउने बधलयो आिारको रुपमा धलइन्छ । धमधत २०७५ श्रार्ण ३१ गते होटलस्टार व्याङ्ककोइट , 

भरतपरुमा भरतपरु महानगरपाधलकाको आधथवक र्षव २०७४/०७५ को बार्षवक समीक्षा कायवक्रम सम्पन्न 
गररयो । कायवक्रमको अध्यक्षता भरतपरु महानगरपाधलका प्रमखु श्री रेन ुदाहालले गनुवभएको धथयो । 
कायवक्रममा प्रदेश सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा कृर्ष तथा चशक्षा सधमधतका सभापधत माननीय घनश्याम 
दाहाल अधभनाशको प्रमखु आधतथ्यता रहेको धथयो भने र्र्चशष्ट अधतधथमा प्रदेश सभा सदस्यहरु माननीय 
धमलनबाब ु शे्रष्ठ, माननीय कृष्णप्रसाद भतेुल रहनभुएको धथयो । अन्य सहभागीहरुमा भरतपरु 
महानगरपाधलका र्डाका र्डा अध्यक्ष तथा धनर्ावचित सदस्यहरु, चितर्न चजल्ला चस्थत र्र्धभन्न 
कायावलयका प्रमखुहरु, महानगरपाधलका र अन्तरगतका कमविारीहरु, सडक धडधभजन कायावलय, खानेपानी 
धडधभजन कायावलय, खानपेानी व्यर्स्थापन र्ोडव, नेपाल र्र्द्यतु प्राधिकरण लगायत धनकायहरुको 
कमविारीहरु साथै संिारकमीहरु रहेका धथए । कायवक्रममा जम्मागरी एक सय साठी जनाको सहभाधगता 
रहेको धथयो जसमा नेपाली कांग्रसेको तर्व बाट प्रधतधनधित्र् गने धनर्ावचित पदाधिकारीको उपचस्थधत रहेको 
धथएन।कायवक्रमको उदघोषण महानगरपाधलकाका उपसचिर् श्री कुलबहादरु जी सी ले गनुवभएको धथयो 
।  

प्रारचम्भक कायवक्रम  

  भरतपरु महानगरपाधलका र्डा नं १० का र्डा अध्यक्ष श्री अरुण पीधडत भण्डारीको स्र्ागत 
मन्तव्य र रार्िय गानबाट कायवक्रमको सरुुर्ात गररएको धथयो भने प्रमखु अधतधथबाट पार्र प्र्ाइन्ट 
चललक गरी कायवक्रम उदघाटन गररएको धथयो । स्र्ागत मन्तव्यमा बोल्दै र्डा अध्यक्ष भण्डारीले 
यस एक र्षवको समयार्धिमा यथाथव र र्स्तधुनष्ठ कामहरु गरेको; जस्तै Land Fill Site को पूर्वतयारी, 
Service Center को अर्िारणा, Ring Road, City Hall धनमावण जस्ता कायवको शभुारम्भ भएको, हामी 
जनप्रधतधनधिहरु जनु आस्था र र्र्िारबाट आएका भए पधन र्र्कासका लाधग एक हौ र हनुेछौ भनु्नभएको 
धथयो ।  



  कायवक्रमको उदघाटन लगतै प्रदेश सभा सदस्य माननीय धमलनबाब ुशे्रष्ठले शभुकामना मन्तव्य 
ददनभुएको धथयो । मन्तव्यमा उहााँले र्र्कासका लाधग पाटीगत िारणा अनसुार अलग नभई सबै 
पक्षबीि समन्र्य र सामञ्जस्यता कायम राख्न ु पने, कायवक्रम योजना तजुवमा र करका र्र्षयमा 
आमजनतालाई संर्ोिन गने र व्यापक छलर्ल अन्तरर्क्रया गरी सबैलाई समेट्दै अगाडी बढ्न ुपने 
कुरा व्यक्त गनुवभएको धथयो । साथै उहााँले यस एक र्षवको अर्धिमा भरतपरु महानगरपाधलका आफ्ना 
योजनाहरु कायावन्र्यन गनव तलुनात्मक रुपमा सर्ल भएको भन्दै आगामी योजना तथा कायवक्रमहरुमा 
अझ बढी सर्लता धमलोस ्भनी शभुकामना व्यक्त गनुवभएको धथयो ।  

प्रस्ततुीकरण  

  समीक्षाको मखु्य कायवक्रमको रुपमा आ.र्. २०७४/०७५ मा महानगरपाधलकाबाट सम्पाददत 
योजना तथा कायवक्रमहरुको प्रस्ततुीकरण रहेको धथयो । प्रस्ततुीकरण सम्र्चन्ित महाशाखाका महाशाखा 
एरं् शाखा प्रमखुहरुबाट गररएको धथयो । सबैजसो प्रस्ततुीमा शाखाधभत्रका कायवक्रम र योजना, सोको 
लाधग र्र्धनयोचजत बजेट, र्र्त्तीय र भौधतक प्रगधतहरु समेर्टएका धथए ।  

 सहरी पूर्ाविार र्र्कास र र्ातार्रण महाशाखा  

यस महाशाखाबाट महाशाखा प्रमखु धड. ई. श्री सहदेर् बहादरु भण्डारीले संिालन भएको सम्पूणव 
कायवक्रम र आगामी कायवददशा समेटी प्रस्ततु गनुवभएको धथयो ।र्ातार्रण महाशाखाका 
कायवक्रमको सम्र्न्िमा श्री सचुशला रेग्मीले आफ्नो प्रस्ततुी राख्नभुएको धथयो ।   

 सामाचजक र्र्कास महाशाखा  

सामाचजक र्र्कास महाशाखाको कायवक्षेत्र र संचक्षप्त पररिय दददै यस महाशाखाको सम्र्न्िमा 
महाशाखा प्रमखु उपसचिर् श्री धसजवना थपधलयाको प्रस्ततुी रहेको धथयो । प्रस्ततुीमा महाशाखाका 
कायवक्रमहरुको लाधग र्र्धनयोचजत बजेट, सम्पाददत कायवक्रम तथा योजनाहरु,  योजना 
कायावन्र्यनमा आइपरेका समस्याको साथै आगामी कायवक्रमको सर्लताको लाधग गनुवपने 
कायवहरु समेर्टएको धथयो ।   

 आधथवक प्रशासन र राजस्र् महाशाखा  

उपसचिर् (लेखा) श्री खडानन्द अधिकारीले आधथवक प्रशासन तथा राजस्र् महाशाखाबाट 
सम्पाददत कायवहरु सम्र्न्िमा प्रस्ततु गनुवभएको धथयो । महानगरको कुल बजेट, समग्र कायवक्रम 
र समर्ष्टगत र्र्त्तीय प्रगधत संचक्षप्त र्र्र्रण पेश गदै उहााँले रे्रुज ुर्र्छ्यौट, संपरीक्षण, खिवमा 
धमतव्यर्यता जस्ता र्र्त्तीय अनशुासनका औजारहरुको सम्र्न्िमा समेत स्पष्ट पानुवभएको धथयो 
। उहााँले कर संकलनको र्र्र्रणको साथै करको दायरा र्रृ्ि गने सम्र्न्िी महानगरले यस 
आधथवक र्षवमा गरेका कायवहरु, कायवक्रमहरु सम्पादन गनव आइपरेका समस्याहरु साथै आधथवक 



प्रशासनमा सिुार र र्र्त्तीय अनशुासन कायम गनव भर्र्ष्यमा गनुवपने कायवहरु समेत प्रस्ततुीमा 
राख्न ुभएको धथयो ।  

 आधथवक र्र्कास महाशाखा  

यस अन्तरगतका पश ुर कृर्ष शाखाका कायवक्रमहरुको सम्र्न्िमा पशचुिर्कत्सक डा र्र्कास 
शे्रष्ठले प्रस्ततु गनुवभएको धथयो । महानगरधभत्र ७ र्टा सेर्ा केन्रबाट पश ुसेर्ा प्रदान भइरहेको 
भन्दै उहााँले यस आधथवक र्षवमा महानगरधभत्र पश/ुकृर्ष र्र्कासको लाधग गररएका कायवक्रमहरु 
र पश/ुकृर्ष क्षेत्रमा देचखएका समस्या तथा महामारी, आगामी र्षवमा गनुवपने महत्र्पूणव कायवहरु 
सम्र्न्िमा समेत र्र्र्रण पेश गनुवभएको धथयो ।  

 शैचक्षक प्रशासन महाशाखा 
शैचक्षक प्रशासन महाशाखाको तर्व बाट शाखा अधिकृत श्री कृष्ण पौडेलले महानगर धभत्रको 
र्र्द्यालय संख्या, र्र्द्याथी संख्या सर्हतको शैचक्षक तथ्याङ्कसमेत पेश गदै सम्पाददत कायवक्रमहरुको 
सम्र्न्िमा प्रस्ततु गनुवभएको धथयो ।  

 सामान्य प्रशासन, योजना बजेट तथा अनगुमन महाशाखा 
महानगरपाधलका धभत्रको समग्र कमविारीको र्र्र्रण, यस महाशाखाबाट सम्पादन भएका 
कृयाकलापहरु, आइपरेका समस्याहरुसाथैसिुार र समस्या समािानको लाधग आगामी ददनमा 
गनुवपने कायवहरुको सम्र्न्िमा महाशाखा प्रमखु उपसचिर् श्री कुल बहादरु चज. सी. ले स्पष्ट 
पानुवभएको धथयो ।  

 अन्य सम्र्ि धनकायहरु 

कायवक्रममा महानगरपाधलका धभत्र कृयाशील अन्य सरकारी धनकायहरुको समेत प्रस्ततुी रहेको 
धथयो । प्रस्ततुी सम्र्चन्ित धनकायको संचक्षप्त पररिय, बजेट व्यर्स्था कायवक्रम र भार्ी 
कायवयोजना समेट्दै सम्र्चन्ित धनकायकाप्रमखुहरुले गनुवभएको धथयो । ती धनकायहरुमा 
खानेपानी तथा सरसर्ाई धडधभजन कायावलय,सडक धडधभजन कायावलय,नेपाल र्र्द्यतु 
प्राधिकरण,खानेपानी व्यर्स्थापन र्ोडवरहेका धथए ।  

 छलर्ल तथा अन्तरर्क्रया 
प्रस्ततुीकरण पश्च्यात सहभागीहरुबीि छलर्ल तथा अन्तरर्क्रया कायवक्रम रहेको धथयो ।जसमा 
खानेपानीको र्र्तरण तथा पाइप लाइन, र्र्द्यतु पोल तथा तारहरुको व्यर्स्थापन, धमटर र्लस 
र्र्तरण, र्र्द्यतु सेर्ाको र्र्स्तारण र प्रसारण, सडक कालोपते्र, र्ाढी प्रभार्र्त क्षेत्रको लाधग 
कायवक्रम, जंगली जनार्रबाट हनुे क्षधत न्यूनीकरण एरं् क्षधतपूधतवको व्यर्स्था रभकु्तानी प्रकृयामा 
सरलीकरणलगायतका र्र्षयहरुको उठान भएको धथयो ।  

 प्रस्ततुीको संक्षपेीकरण  

कायवक्रममा महानगरपाधलकाको समग्र कायवक्रमहरु समेट्दै महानगरपाधलका प्रमखु प्रशासकीय 
अधिकृत श्री नेत्र सरेु्दी प्रयासले आफ्नो भनाई राख्नभुएको धथयो ।कायवक्रममा उहााँले धनर्ावचित  



जनप्रधतधनधिहरुबाट पदभार ग्रहण समेतको एक र्षवको अर्धि पूरा भएको यस अर्स्थामा 
आधथवक र्षव २०७४/०७५ को समीक्षाले नयााँ कायवददशा ददन ेर्र्श्वास व्यक्त गनुवभयो । यस 
कायवक्रममा प्रस्ततु भएका र उठेका र्र्षयर्स्तलुाई समेटी एक पचुस्तका तयार गने भन्दै प्रमखु 
प्रशासकीय अधिकृत सरेु्दीले स्थानीय तह संिालन र संघीयता कायावन्र्यनमा नयााँ अनभुर्साँग 
धनयधमत कायवक्रम गनव िनुौतीपूणव रहेको भएतापधन यस िनुौतीलाई चिदै अगाडी बढ्नकुो र्र्कल्प 
नरहेको बताउन ुभयो ।कायवक्रम तथा योजना/आयोजना संिालनमारहेका समस्याहरु पयावप्त 
पूर्वतयारी, दृढ इच्छाशचक्त, सबैको सहयोग र समन्र्य समािान हदैु जाने, िाल ुआधथवक र्षवमा 
कायवक्रमलाई प्राथधमकीकरण गने, कायवक्रम कायावन्र्यनको पूर्वतयारीस्र्रुप क्षमता र्र्कास तथा 
कायवयोजना धनमावणलाई जोड ददइने र्र्िार राख्नभुयो । सबै शाखा महाशाखातथा सम्र्ि 
धनकायहरुको उपलब्िी नै महानगरको उपलब्िी हनुे भएकोले सम्र्चन्ित सबैलाई सहयोगको 
लाधग आग्रह गदै उहााँले कायवक्रम संिालनमा सहयोग गने र सकृयतापूर्वक सहभागी हनुे 
सबैलाई िन्यर्ाद समेत ददनभुयो ।  
मन्तव्य तथा शभुकामना  

उक्त कायवक्रममा उपचस्थत प्रमखु अधतधथ, र्र्चशष्ट अधतधथ एरं् अधतधथहरु नकेपा नेता  
बरी धतधमचल्सना, नेकपा नेता तपेन्र खड्का,प्रदेश सभा सदस्य कृष्णप्रसाद भतेुल, प्रदेशसभा 
सदस्य एरं् प्रदेशसभा कृर्ष, चशक्षातथा स्र्ास्थ्य सधमधतका सभापधत माननीय घनश्याम दाहाल 
अधभनाश लगायतले आफ्नो मन्तव्य राख्नभुएको धथयो ।  

नेकपा नेताद्वयले जनप्रधतधनधि हुाँदा र नहुाँदाको र्ार्षवक समीक्षाको प्रत्यक्ष अनभुर् 
आरु्साँग रहेको, कायवक्रम र योजनाहरुको सर्लता एरं् यसधभत्रको समस्याको पर्हिान गरी 
आगामी कायवददशा तय गनुवपने भनाइहरु राख्दै महानगरको आगामी कायवक्रमको सर्लताको 
लाधग शभुकामना ददनभुएको धथयो ।  

कायवक्रममा बोल्दै कायवक्रमका र्र्चशष्ट अधतधथ प्रदेशसभा सदस्य माननीय कृष्ण प्रसाद 
भतेुलले प्रस्ततु भएका समस्याहरु समािान सम्र्चन्ित धनकायले गने र्र्श्वास व्यक्त गनुवभयो । 
साथै उहााँले महानगरले धनकै अफ्याराका बार्जदु िेरै प्रगधत गरेको सूिना प्रर्र्धिको भरपरु 
प्रयोग गरी गरेको कामहरुको प्रसारण र प्रिार समेत गनव आर्श्यक भएको बताउन ुभयो । 
उहााँले भरतपरु महानगरपाधलकाको र्र्कासको लाधग रार्िय िासो व्यक्त भइरहको सन्दभवमा 
जनप्रधतधनधिहरु पधन एकमत भइ अगाधड बढ्न ुपनेमा जोड ददनभुयो ।  

त्यस्तै कायवक्रमका प्रमखु अधतधथप्रदेशसभा सदस्य घनश्याम दाहाल अधभनासले आफ्नो 
मन्तव्यमा उपचस्थत सबैलाई संर्ोिन गनुव हुाँदै र्ार्षवक समीक्षा कायवक्रम धनकै महत्र्पूणवरहेको 
बताउनभुयो ।उहााँले महानगरले यसधभत्र रहेको अर्सरलाई सदपुयोग गदै अगाडी बढ्न ुपने, 

कायवक्रम जोबाट र जसरी आएपधन जनता नै लाभाचन्र्त हनुे हनुाले सबै सम्र्ि पक्षले एकरुप 
भई कायव गनुवपने, औिोधगक प्रदशवनी केन्र, धसटी हल जस्ता संरिना सबैको हनुे यसमा र्र्मत्ती 



र र्र्रोिको कुनै ग्राह्यता नभएको, एक संरिना धनमावणले अन्य व्यर्साय र्स्टाउछ र्ाइदा 
भनेको स्थानीयलाई नै हनुे हो भनी आफ्नो मन्तव्य राख्न ु भएको धथयो । नगरसभा र 
कायवपाधलकामा सर्वसम्मतले पाररत हनु े र्र्षय कायावन्र्यनमा र्र्रोि गने पररपाटीको अन्त्य 
नगरी र्र्कास र समरृ्िको सपना पूरा नहनुे, कमविारीको तर्व बाट व्यर्स्थापकीय र प्रशासधनक 
समस्याहरु समािान गनुवपने भन्दै उहााँले समग्रमा कायवक्रम राम्रो रहेको समेत बताउनभुयो ।  

नगर प्रमखुको मन्तव्य तथा कायवक्रमको समापन  

कायवक्रमको अन्त्यमा महानगरपाधलका मेयर श्री रेन ुदाहालले आफ्नो मन्तव्य राख्दै 
कायवक्रम समापनगनुवभएको धथयो । उहााँले समग्ररुपमा कायवक्रम भव्यताका साथ सर्ल भएको 
र सर्ल बनाउन सहयोग गनुवहनुे सबैलाई िन्यर्ाद ददनभुयो । कायवक्रममा नगर प्रमखुले 
आधथवक र्षव २०७४/०७५ को नगर र र्डा स्तरीय कायवक्रमहरु केही सम्पन्न भएका र केही 
सम्पन्न हनुे क्रममा रहेका छन ्र उक्त आयोजनाहरु पधन समयमै सम्पन्न गने प्रधतर्िता व्यक्त 
गनुवभयो । महानगरका कायवहरु अत्यन्तै सौहादवपूणव र्ातार्रणमा सञ्चालन भइरहेको, व्यचक्तगत 
र दलगत स्र्ाथव नभएको,र्र्कासका हरेक काममा सहकायव हनुे, यस कायवक्रमकायवपाधलकाबाट 
धनणवय भइ छलर्लबाटै तय भएकोले नेपाली कांग्रसेको तर्व बाट प्रधतधनधित्र् गने धनर्ावचित 
पदाधिकारीहरुको अनपुचस्थधतमा आरु्लाई दुुःख लागेकोसमेत बताउन ुभयो । मन्तव्यकै क्रममा 
उहााँले आगामी ददनमा सहमधत र सहकायवको लाधग छलर्ल र अन्तरर्क्रयालाई अझ बढी 
प्राथधमकता ददई अगाडी बढ्ने, सबैले पररकल्पना गरेको महानगर र्र्कासमासामरु्हक दार्यत्र् र 
प्रधतर्िता हनुपुनेमा जोड ददनभुयो ।अन्त्यमा, उहााँले महानगरधभत्र थपैु महत्र्पूणव र गौरर्का 
आयोजनाहरु रहेको त्यसको लाधग बजेट समेतको व्यर्स्था भइसकेको अर्स्थामा सबैको साथ 
सहयोग र समन्र्य सदैर् आर्श्यक रहने भन्दै सम्र्ि सबै पक्षलाई कायवक्रम सर्ल बनाउनहुनु 
सहयोग गनुवभएकोमा िन्यर्ाद दददै कायवक्रमको समापन गनुवभएको धथयो ।  



 



  



 



 



 

 

  



अनसुिुी १ 

भरतपरु महानगरपाधलका 
र्ार्षवक समीक्षा गोष्ठी 
कायवक्रम तालीका 

साउन ३१, २०७५ 
    शभुारम्भ कायवक्रम 

        अध्यक्षता : नगर प्रमखु श्री रेन ुदाहाल 

आसन ग्रहण 
प्रमखु अधतधथ : प्रदेश सभाका माननीय सदस्य तथा चशक्षा स्र्ास्थ्य तथा कृर्ष     
सधमधतका सभापती श्री घनश्याम भट्टराई 

 धबचशष्ट अधतधथ :  प्रदेश सभाका माननीय सदस्य श्री कृष्ण भतेुल 
 धबचशष्ट अधतधथ :  प्रदेश सभाका माननीय सदस्य श्री धमलन र्ार् ुशे्रष्ठ 
   अधतधथ : समन्र्य सधमधतका प्रमखु कृष्णकुमार डल्लाकोटी 
   अधतधथ : धन. प्रचजअ श्री जनक राज पन्त 
   उप प्रमखु श्री पार्वती शाह ठकुरी 
 सबै र्डाध्यक्षज्यहुरु (र्डा नं १ देचख २९) 

         सबै कायवपाधलका सदस्यहरु (८) 

         सबै र्डा सधमधत सदस्यहरु (र्डा नं १ देचख २९) 

 प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 

         उपसचिर्हरु/महाशाखा प्रमखुहरु 

         महानगरका सरै् शाखा प्रमखुहरु 

 पत्रकार महासंघका अध्यक्ष एरं् अन्य संर्ाददाता  

२ का र्डा अि्१० र्डा नं यक्षज्यूबाट स्र्ागत मन्तव्य  



३   सर्हदहरु प्रधत सम्मान गदै मौन िारण कायवक्रम 

३    प्रमखु अधथधतबाट पानसमा बत्ती बालेर र बार्षवक समीक्षा कायवक्रमको व्यानर ललीक       
गरी कायवक्रमको समदुघाटन 

४ महाशाखा प्रमखुहरुबाट महाशाखागत प्रस्ततुी 

 सहरी पूर्ाविार र्र्कास र र्ातार्रण महाशाखा 
 सामाचजक र्र्कास महाशाखा 
 आधथवक प्रशासन र राजस्र् महाशाखा  

 आधथवक र्र्कास महाशाखा 
 शैचक्षक प्रशासन महाशाखा 
 सामान्य प्रशासन, योजना बजेट तथा अनगुमन महाशाखा 
 खानेपानी तथा सरसर्ाई धडधभजन कायावलय 
 सडक धडधभजन कायावलय 
 नेपाल र्र्द्यतु प्राधिकरण 
 खानेपानी व्यर्स्थापन र्ोडव 

५ खलु्ला छलर्ल 

६   प्रमखु प्रशासर्कय अधिकृतबाट उठेका सर्ालहरुको सम्र्ोिन 

७ प्रमखु अधथधत एर्म अन्य अधथधतबाट शभुकामना मन्तव्य 

 नेकपा नेता बरी धतधमचल्सना 
  नेकपा नेता तेजेन्र खड्का 
 प्रदेश सभा सदस्य कृष्णप्रसाद भतेुल  
 प्रदेशसभा सदस्य एरं् प्रदेशसभा कृर्ष, चशक्षातथा स्र्ास्थ्य सधमधतका सभापधत माननीय 

घनश्याम दाहाल अधभनाश 

८    खाजा 

९     नगर प्रमखुज्यूबाट मन्तव्य सर्हत कायवक्रम समापन  



अनसुिुी २ 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

  



 
 

 

 



 

 

 

 


