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----------------------------------------------------------------अख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोगका प्रभुख आमुक्त दीऩ फस्नन्मातरे काठभाडौं उऩत्मकावासीभा
भेरम्चीको ऩानी कहहरे आउछ य धुवा– धू रोफाट कहहरे भुक्त होइन्छ बन्ने चासो फढ्दै गएकारे मसतपफ
हवशेष ध्मान ददन सयोकायवाराहरुराई ननदे शन ददनुबएको छ । सम्वख्न्धत ननकामरे व्मवस्नथाऩन गनफ
नसक्दा नै उऩत्मकाभा धेयै भाननस हवयाभी बइयहे को तपफ सचेत गयाउदै प्रभुख आमुक्त फस्नन्मातरे मसफाट
भुक्त गयाउन सवैरे आपूराई तोहकएको दाहमत्व य ख्जम्भेवायी इभान्दायीऩूवक
फ सभमभै ननवाफह गनफ सक्नु
ऩदफछ बन्नु बमो ।
भेरम्ची खानेऩानी आमोजनाको कामफप्रगनत य काठभाडौं उऩत्मकाभा फढ्दै गये को खानेऩानीको अबाव
य धुवा– धू रोरे ऩाये को नकयात्भक प्रबावकाफाये भा सम्वख्न्धत सयोकाय ननकामका प्रभुखहरुसॉग जानकायी
नरन आज ऩुस ४ गते अख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोगको केन्रीम कामाफरम टङ्गारभा आमोख्जत
कामफक्रभभा प्रभुख आमुक्त फस्नन्मातरे उक्त ननदे शन ददनुबएको हो ।
प्रभुख आमुक्त फस्नन्मातरे व्मवस्नथाऩनको कभजोयीका कायण काठभाडौंवासीराई योगी फनाउने काभ
ॉ ा ऩने ठाउॉ काठभाडौंको मस हकनसभको अस्नत व्मस्नत
भात्र बएको छै न मसरे हवदे शीहरुको ऩहहरो आख
अवस्नथारे कस्नतो प्रबाव ऩराफ बन्नेतपफ सचेत हुन ऩनन सम्वख्न्धत सयोकायवाराहरुराई ननदे शन ददनुबएको
छ।
उहाॉरे सम्वख्न्धत ननकामवीच सभन्वमको अबावभा धेयै ठाउॉभा कभजोयी दे ख्खएको उल्रे ख गदै
काठभाडौं उऩत्मका खानेऩानी आमोजनाको हवतयण प्रणारी सभेत दठक नबएको औल्माउनु बमो । प्रभुख

आमुक्त फस्नन्मातरे मस्नता हवषमभा ध्मान ददइ आभ नागरयकराई नछटो छरयतो सेवा उऩरव्ध गयाउनेतपफ
सयोकायवाराहरुराई ननदे शन ददनुबमो ।
कामफक्रभभा आमुक्त नवीनकुभाय ख्घनभये रे भेरम्ची खानेऩानी आमोजनारे जुन गनतभा काभ गनुऩ
फ ने हो
त्मस अनुरुऩ नबएको उल्रे ख गदै जनताको चासोको हवषमराई नछटो सभाधान गनफ सम्वख्न्धत ननकामसॉग
आग्रह गनुब
फ मो । उहाॉरे जनताभा भेरम्ची आमोजना कहहरे सम्ऩन्न हुन्छ बन्दा ऩनन धायाभा ऩानी कहहरे
आउछ बन्ने चासो यहेको फताउनुबमो ।
त्मसैगयी आमुक्त डा गणेशयाज जोशीरे याहिम गौयवका आमोजना बन्ने तय काभ चाॉही हढरो गने
प्रवृख्िको अन्त्म हुनऩु दफछ बन्दै ख्जम्भेवायी फोधका साथ काभ गनफ सयोकायवाराहरुसॉग आग्रह गनुब
फ मो ।
आमोगका अकाफ आमुक्त डा. साहवत्री थाऩा गुरुङ्रे सभस्नमा दे खाउनुबन्दा सभन्वम गये य कामफ
सम्ऩादन गनफ सक्नु व्मवस्नथाऩकीम कुशरता हो बन्दै सवफसाधायणरे अनुबव गनफसक्ने गयी भेरम्ची
आमोजनाको काभ सम्ऩन्न हुन ु ऩमो बन्नुबमो ।
आमोगका सख्चव याजन खनाररे भेरम्ची खानेऩानी आमोजना कामफभा दे ख्खएका कभजोयीराई सुधाय
गये य काठभाडौंको आवश्मकता ऩूया गनफसक्ने गयी आमोजनाको काभ सम्ऩन्न हुनऩु दफछ बन्नुबमो ।
कामफक्रभभा भेरम्ची खानेऩानी हवकास आमोजनाका कामफकायी ननदे शक याभचन्र दे वकोटा य सोही
आमोजनाका ऩरयमोजना कामाफन्वमन ननदे शनारमका आमोजना ननदे शक नतये शप्रसाद खत्रीरे मस आमोजनारे
हारसम्भ गये का प्रगनत हववयण प्रस्नतुत गनुब
फ एको नथमो बने खानेऩानी तथा सयसपाई भन्त्रारमका सख्चव
कृष्णयाज फी सीरे आमोजनाको सभग्र प्रगनतफाये जानकायी गयाउनु बएको नथमो । त्मसै गयी सडकको
अवस्नथाको फाये भा भध्मभाञ्चर ऺेत्रीम सडक ननदे शनारमका प्रभुख ख्शवहरय साऩकोटारे उऩत्मकाको सडक
अवस्नथाको फाये भा जानकायी गयाउनु बएको नथमो ।
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