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 कमल पौडेल, बभडगाड । 

परराष्ट्र मभरत्र प्रददप ज्ञवालीले दिेलाई ३ वर्ष भभत्र अभत अल्प भवकभसतबाट 

भवकासभिल दिेमा स्तरोन्नती गने दाबी गरे । आइतबार मुभसकोट 

नगरपाभलकाले आयोजना गरेको बौभिक सम्मेलनको उद्घाटन गद ैमभरत्र 

ज्ञवालीले सरकारले ८ मभिनाको अवभधमा भवकासको आधार तयार गरेको 

भरद ैअब दभेिने गरर काम हुने बताए । सरकार भ्रष्टचार भवरुि भनमषमता पूवषक 

प्रस्तुत हुने भरद ैज्ञवालीले तत्काल भवकास पररयोजना सुरु गररने तथा नेपाली 

पासपोटषको इज्जत बढाउने उनको भनाई र्छ । 

नेपाल कम्युभनष्ट पार्टट (नेकपा) का नेता समेत रिकेा मभरत्र ज्ञवालीले भनमषला 

ित्या काण्डको सरकारले संरक्षण नगने भरद ैपानीमुनी भए पभन अपराभधलाई 

कठघरामा उभ्याउने प्रभतबिता व्यक्त गरे । ज्ञवालीले मानभवय संवेदनामा रु्छद्र 



राजनीभत नगनष प्रभतपक्षलाई आग्रि गद ैभवकासमा सत्ता र प्रभतपक्ष सिकायष 

गनुषपने बताए । 

ज्ञवालीले सरकारले ८ मभिनाको अवभधमा वैदभेिक सम्बरधलाई स्थाभपत 

गरेको, नेपाल भारतको १९५० को असमान सभरधको भवस्थापनको तयारी 

भैरिकेो, संघीयताको सफल कायाषरवयन भैरिकेो, मौभलक िक कायाषरवयन 

सम्बभरध कानुन तयार भएको, यातायात भसभरडकेट िटाएको जस्ता काम 

सरकारले गरेको बताए । 

गुल्मीको भवकासको सरदभषमा मभरत्र ज्ञवालीले मदन भण्डारी लोकमागषले 

गुल्मीको भवकासमा मित्वपूणष योगदान प¥ुयाउने, बदढमा २ वर्ष भभत्र रुद्रवेणी 

वामी टक्सार सडक भपच गने, यभि हिउदबाट रेसुंगा एयरपोटष संचालन गन,े 

कदफ भवकासमा सुपरजोनको कायषक्रम संचालन गने लगाएतको कामको 

सुरुवात भएको उनको दाबी र्छ । 

मुभसकोट नगरपाभलकाको समृभिको लाभग कृभर्को व्यावसायीदककरण, 

जलश्रोत र उजाषको भवकास, पयषटन भवकास, यातायात पूवाषधार भवकास र 

सावषजभनक भिक्षा तथा स्वास््यमा सरल र सिज पहुुँचमा वृभि गनुषपने बताए । 

बौभिक सम्मेलनको उद्घाटन कायषक्रममा संघीय संसद सदस्य भतलक मित, 

प्रदिे ५ का सदस्य कमलराज श्रेष्ठ, िड्क केसी, ददनेि परथी, नेपाली काुँग्रेसकी 

नेतृ भवष्णु सापकोटा लगाएतले िुभकामना मरतव्य व्यक्त गरेका भथए । 

सम्मेलनको दोश्रो चरणमा सिायक प्राध्यापक डा. ज्ञान बिादरु थापाले 

मुभसकोट नगरपाभलकाको संभावना र चुनौतीको सरदभषमा कायषपत्र प्रस्तुत 

गरेको भथए । त्यस्तै प्राध्यापक डा. भजवलाल सापकोटाले श्रमको सम्मान गने 

भिक्षा हुनेपने भिक्षा सम्बभरध कायषपत्र प्रस्तुत गरेका भथए । कायषक्रममा 

अमेररदक भनयोक संस्था का वररष्ठ क्षेभत्रय संयोजक कृष्णिरी सापकोटाले 

समृभिका आधार स्वास््य क्षेत्रको पूवाषधार सम्बभरध, समाजिास्त्री रमेि 

काफ्लेले स्माटष भसरट, समाजसाश्त्त्री भिमलाल पौडेलले समृभिको लाभग 

नगरपाभलका र नागररकको दाभयत्व, इभरजभनयर राम बिादरु थापाले पूवाषधार 

भवकासमा संस्थागत भवकास र इभरजभनयर भवकास श्रेष्ठले मुभसकोटको 



समृभिको आधार नगरपाभलकामा जलश्रोत र पूवाषधार भवकासको सरदभषमा 

कायषपत्र प्रस्तुत गरेका भथए भने नगरप्रमुि सोमनाथ सापकोटाले सम्मेलनको 

अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका भथए । 


