
भेरमभराऩ ददवस २०७५ को उऩरक्ष्मभा सम्भान कामयक्रभ सम्ऩन्न 

 भेरमभराऩसम्फन्धी ऐन¸ २०६८ तथा मनमभावरी २०७० राग ु बएको ददनको सम्झनाभा हयेक 
फषयको वैशाख १ गतेराई भेरमभराऩ ददवस भनाउदै आएको ऩरयऩेऺभा मस फषय भेरमभराऩको ऺेत्रभा उत्कृष्ठ 
कामय गने ववमबन्न व्मक्ति तथा संस्थाहरूराई सम्भान गयी भेरमभराऩ ददवस बव्मताका साथ भनाइमो। 

 सम्भाननीम कामभ भकुामभ प्रधान न्मामाधीश एवभ ् भेरमभराऩ ऩरयद्का अध्मऺ श्री दीऩकयाज 
जोशीज्मूको अध्मऺताभा सम्ऩन्न उि कामयक्रभभा आमथयक वषय २०७४/७५ भा सफैबन्दा फढी भदु्दाहरू 
भेरमभराऩको छरपरका रामग भेरमभराऩ केन्रभा ऩठाउनहुनुे क्तजल्रा अदारत धनकुटाभा कामययत भाननीम 
क्तजल्रा न्मामाधी श्री ववनोद कुभाय ऩोखयेर, क्तितवन क्तजल्रा अदारतको भेरमभराऩ केन्रभा सूिीकृत बई 
भेरमभराऩको प्रवक्रमाफाट सफै बन्दा फढी वववादभा भेरमभराऩ गयाउन सपर भेरमभराऩकतायको रूऩभा श्री 
ददवाकय बट्टयाईज्मू य भेरमभराऩसम्फन्धी ऐन, २०६८ को दपा २३ य २७ (ग) फभोक्तजभ भेरमभराऩ 
ऩरयषद् भा आवद्ध बई मस आमथयक फषय २०७४/७५ भा भेरमभराऩको ऺेत्रभा उत्कृष्ट कामय गने संस्थाको 
रूऩभा श्री प्राकृमतक स्रोत द्वन्द्व रूऩान्तयण केन्र नेऩार राई सम्भान गरयएको मथमो ।सवोच्ि अदातका 
भाननीम न्मामधीशहरु, सवोच्ि अदारतका ऩूवय न्मामाधीश एवभ ् भेरमभराऩ ऩरयषद्का ऩूवय अध्मऺहरू, 
भेरमभराऩ ऩरयषद्का ऩदामधकायीहरू, सवोच्ि अदारतभा कामययत वरयष्ठ अमधकृतहरू, भेरमभराऩका ऺते्रभा 
वक्रमाक्तशर ववमबन्न व्मक्ति तथा संघ संस्थाहरूका प्रमतमनमधहरू सभेतको सहबामगता यहेको उि कामयक्रभभा 
भेरमभराऩ ऩरयषद्का सदस्म एवभ ्नेऩार फाय एशोमसमसनका भहासक्तिव श्री खम्भ फहादयु खातीज्मूरे स्वागत 
तथा कामयक्रभको उद्देश्म भामथ प्रकाश ऩानुय बएको मथमो । त्मसै गयी सवोच्ि अदारतका यक्तजस्राय एवभ ्
भेरमभराऩ ऩरयषद्का सदस्म सक्तिव श्री भहेन्रनाथ उऩाध्माम, भेरमभराऩ ऩरयषद्का ऩूवय अध्ऺमहरू श्री मगयीश 
िन्र रार य श्री वैद्यनाथ उऩाध्माम, सवोच्ि अदारतका भाननीम न्मामधीश डा. आनन्दभोहन बट्टयाईज्मूरे 
आ-आफ्नो बनाई तथा भेरमभराऩ ददवसको शबुकाभना व्मि गनुयबएको मथमो ।  

सम्भभान कामयक्रभको अन्मभा सम्भाननीम कामभ भकुामभ प्रधान न्मामाधीश एवभ ् भेरमभराऩ 
ऩरयद्का अध्मऺ श्री दीऩकयाज जोशीज्मूरे भेरमभराऩ ऩरयषद्को स्थाऩना ऩश्चात भेरमभराऩ ऩद्धमतकोप्रवद्धयनभा 
सहकामय गदै आइयहेका नेऩार सयकाय  ,सवोच्ि अदारत ,स्थानीम मनकामहरू ,भेरमभराऩकताय, भेरमभराऩको 
ऺेत्रभा वक्रमाशीर संघसंस्थाहरू, नागरयक सभाज  ,ऩत्रकाय एवभ ्शबेुच्छुक सम्ऩूणयसयोकायवारा हरूराई धन्मवाद 
एवभ ् शबुकाभना दददै जनताराई न्माम प्रामिको अनबुमूत ददराउने भेरमभराऩको ऩववत्र उद्देश्मतपय  आगाभी 
ददनभा सभेत प्रमत् नशीर यहनेछ  बने्न आशा एवभ ्ववश् वासका साथभेरमभराऩ ददवस एवभ ्नववषय २०७५ को 
सखुद अवसयभा सम्वद्ध सफै सयोकायवाराहरूभा हाददयक एवभ ्भङ् गरभम शबुकाभना सभेत व्मि गदै उि 
कामयक्रभ सम्ऩन्न बएको मथमो।  


