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मही २६ अवप्रर-०१ भे,२०१६ को अफधधभा मस उऩ-भहानगयऩालरका 
प्रभूख िथा कामयकायी अधधकृि श्री भहेश फयारको लभत्र याष्ट्र धिन 
भ्रभणको क्रभभा मस उ.भ.न.ऩा. य िीनका बफलबन्न शहयहरु फीि 
सम्फन्ध स्थाऩना गने सन्दबयभा भहत्िऩूणय उऩरप्धध हालसर बएको छ | 
नेऩारको ऩोखया उऩ-भहानगयऩालरका संग लभत्रिि सम्फन्ध कामभ गयेको 
बयिऩुय उऩ-भहानगयऩालरकाको हारसम्भ कुनै बफदेशी शहय \ 
नगयऩालरका संग बधगनी सम्फन्ध स्थाऩना हुन नसकेको ऩषृ्ट्ठबूलभभा मो 
भ्रभणरे मेस्िो लभत्रिि सम्फन्धको ठोस आधाय िमाय ऩयेको छ |  

मस क्रभभा Geermu City, Hi sea, Qinghai, PR China संग बधगनी 
सम्फन्ध स्थाऩनाको सहभ ि  बएको छ | उक्ि शहयका भेमय Zhang 

Hai Jun को नेितृ्िको टिभ संग मस बयिऩुय उभनऩा प्रभुख िथा 
कामयकायी अधधकृि भहेश फयारको नेितृ्िको टिभरे २८ अवप्ररभा गयेको 
दईु ऩक्षऺम फािायभा  म दईु शहयहरु फीि  नकि बबफष्ट्मभा बधगनी 
सम्फन्ध स्थावऩि गने सहभ ि बएको छ | मस प्रमोजनको राधग उक्ि 
शहयका भेमय को नेितृ्िभा  नकि बबफस्मभा एक प्र ि नधध भण्डररे 
नेऩार (बयिऩुय) को भ्रभण गने ऩ न सभझदायी फनेको छ | सो शहय 
संग बधगनी सम्फन्ध स्थाऩना गनय मस उऩ-भहानगयऩालरका रे नेऩार 
सयकाय संग अनुभ ि सभेि भाग गरय सकेको अिस्था छ |  



Geermu City, Hi Sea- Prefecture को एक  बाग हो | महाको जनसंख्मा 
३ राख  यहेको छ बने  १२००० िगय कक लभ भा पैलरएको विलबन्न 
स्थानभा छरयएको औद्मोधगक ऺेत्र यहेको छ य उक्ि सहय प्राकृ िक श्रोि 
य संिाय प्रफधधको भाध्मभ फाि  िब्र बफकाश को क्रभभा यहेको छ | 
 िफप्त्िमन तरेिू अन्िगयिको मो शहय उफयय बूलभको रुऩभा सभेि  यहेको 
छ | नुन प्रसोधन को संसायकै ठुरो केन्रको रुऩभा सभेि मो शहय 
ऩरयधिि छ | मसका साथै िीनकै िौथो ठुरो िरे प्रसोधन केन्र ऩ न 
मसै शहयभा अफप्स्थि छ | Xining राई राशा जोड्ने येरभागयभा ऩने मो 
शहय बयिऩुयको भात्र ै होइन नेऩारकै बफकाशभा भहत्िऩूणय साबफि हुन 
सक्ने देखखन्छ | मो शहयरे सूिना िथा संिाय प्रविधधको भाद्ध्मभफाि 
िीनको प्रभुख िथा ठुरा शहयहरुभा याम्रो सम्फन्ध विस्िाय गनय सपर 
बएको छ | 

 मसै गरय २९,अवप्रर २०१६ भा Xining Municipality य बयिऩुय उऩ-
भहानगयऩालरका फीि भैत्री शहय स्थाऩनाको राधग उक्ि शहयका उऩ-
भेमय Xu Guocheng य बयिऩुय उऩ-भहानगयऩालरका प्रभूख िथा कामयकायी 
अधधकृि भहेश फयार रे सम्झौिा ऩत्रभा हस्िाऺय गनुय बएको छ | 
Xining Municipality Quaghai provenceको याजधानी शहय हो | मो 
शहय  Chinese-Tibetan Platue भा ऩदयछ | २.३१ लभलरमन जनसंख्मा 
यहेको मस  शहयभा २००० िर्य ऩुयाना भप्न्दय िथा गुम्फाहरु यहेको छ | 
७६४० िगय कक.भी. ऺेत्रफ़र भा पैलरएको मो शहय ऩप्चिभ िीनको 



भहत्िऩूणय शहय हो | आधथयक बफकाश को आधायको रुऩभा खानी िथा 
ख नज ऩदाथय, लरधथमभ, लसभेन्ि य काऩेि उद्मोगहरु मस शहयभा  
यहेका  छन |  

मस शहयको १८ विलबन्न शहय संग बधगनी सम्फन्ध यहेको छ| मस रे 
नेऩार को बयिऩुय रगाएि रलरिऩुय संगको सम्फन्ध राई भहत्ि टदएको 
छ बने रलरिऩुय (ऩािन) उ.भ.न.ऩा. मस अ घनै उक्ि शहयको बधगनी 
शहयको रुऩभा यहेको छ| 
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Chapter रे सभन्िम गयेको धथमो | सभग्रभा उक्ि भ्रभण कामयक्रभ मस 
उऩ-भहानगयऩालरकाको आधथयक, साभाप्जक,सास्कृ िक िथा ऩमयिकयम 
बफकाशको दृस्िीकोणरे भहत्िऩूणय िथा परदामी यहेको सभेि जानकायी 
गयाइएको छ |   

 

भहेस फयार  

प्रभूख िथा कामयकायी अधधकृि          


