
गण्डककी प्रददेशकका भभौततिक पपूरकार्वाधकार र वरककास मन्तत्री मकाननत्रीय शत्री रकामशरण बस्नदेति,

नदेपकाल सरककारकको रकावषषय पपुनरनमकार्वाण प्रकातधकरणकका सतचिर, रकामकक ष्ण सकापककोटका, 
नदेपकालकका लकावग भकारतिकका रकाजदपूति महकामवहम शत्री वरनय मकोहन ककातका, 
गकोरखका नगरपकाललककाकका मदेयर शत्री रकाजन रकाज पन्ति, 

वरशशष अततिशथिहर, 

वमतडयकाकका सकाथित्रीहर, 

मवहलका तिथिका सज्जनहर, 

यहकाहाँहर न्यकानको स्रकागतिकका लकावग हकारदक धन्यबकाद।

यको ऐततिहकाससक भपूवममका हपुनपु मदेरको लकावग वरशदेष सम्मकान हको। यको रकाजका पकथ्रत्री नकारकायण शकाहकको भपूवम हको,
जसलदे आधपुवनक नदेपकालकको स्थिकापनका गनपुर्वाभयको।
गकोरखकाकका मकावनसहरु आफ्नको बहकाद पुरत्रीकको लकागत्री दपुवनयकाभरमका तचिवनन्छनन् ।

दपुदुःखकको कपु रका, तिपकाई ईलदे अवप्रल २०१५ अवप्रलकको वरनकाशककारत्री भपूकम्पकका ककारण गवहरको कष भकोगपुभयको।
तिर तिपकाई ईकको सकाहस र अठकोटलदे तिपकाई ईलदे आफ्नको जत्रीरन पपुनरनमकार्वाण गनपुर्वाभयको।
भकारतिकको जनतिका  तिपकाईकको  पत्रीडका  बपुझ्छनन्।  हकामको  मकाननत्रीय प्रधकानमन्तत्री  शत्री  नरदेन्द्र मकोदत्री,  गपुजरकातिकको
मपुख्यमईतत्रीकको  रपमका  २००१  कको  भपूकम्प  पशछ  भपुजकको  पपुनरनमकार्वाणकको  नदेतिकत्र  गनपुर्वाभयको।  आज यको
भकारतिकको आरथिक कदे न्द्र बनदेकको छ । हकामत्री तिपकाईकको लकावग पवन त्यस्तितै ककामनका गदर्वाछछौं।

नदेपकाललदे  हकामको  हृदयमका  वरशदेष  स्थिकान  ओगटदेकको  छ।  हकामत्री  तिपकाई ईकको  पपुनरनमकार्वाण  प्रयकासमका  सहयकोग
पपुयकार्वाउन सकदे ककोमका खपुशत्री छछौं।
भकारति र नदेपकाल दपुबतैसङग यपुरका जनसईख्यका र मपूल्यरकान शशकका छ।
रकामको शशकका हकामको जनतिकाकको भवरष्यकको लकागत्री सबतै भन्दका उतचिति लगकानत्री हको।
म अत्यन्ति खपुसत्री छपु  वक आज हकामत्री भकारतिकको सहयकोगमका पपुनरनमकार्वाण भतैरहदेकका तित्रीनरटका स्कपू ल,  शत्री
महकालक्ष्मत्री,  शत्री  रत्नलक्ष्मत्री  र  शत्री  तिकारका  मकाध्यवमक  वरदकालयहरकको  उदकाटन  गदरछछौं।  यसलदे  यत्री
वरदकालयहरमका अध्ययनरति करत्रीर १६०० वरदकाथिर्थीहरलकाई लकाभ पपुर्यकाउहाँनदेछ।
गकोखकार्वा सजलकामका चिकार थिप वरदकालयहर पपुनरनमकार्वाणकको क्रममका छनन्।



जम्मका ६००० वमललयन नदेपकालत्री लकागतिमका नदेपकालकका नभौ  सजलकामका  २ सय ७० रटका वरदकालयहर
भकारतित्रीय  अनपुदकानमका  पपुनदुःवनमकार्वाण  भइरहदेकका  छनन्।  नयकाहाँ  भरनहरमका  भपूकम्प  प्रततिरकोधत्री  तडजकाइनमका
बनकाइएकको छ।

यको थिकाहका पकाउहाँदका मलकाई लकागदेकको छ वक भकारतिलदे गति द पुई दशकमका नदेपकालभर  २६७ रटका वरदकालय र
क्यकाम्पस वनमकार्वाण गनर्वा  अनपुदकान प्रदकान गरदेकको छ । हकामत्री प्रत्यदेक रषर्वा  ३ हजकार नदेपकालत्री  वरदकाथिर्थीहरुलकाई
छकातरकलत्ति पवन प्रदकान गदर्वाछछौं।

सकाथित्रीहरु,

भपूकम्पलदे  धदेरतै घरहर पवन ध्रस्ति पकायर्यो। हकामत्रीलदे  गकोरखका र नपुरकाककोट सजलकाहरमका ५० हजकार घर
पपुनरनमकार्वाण  गनर्ने  रकाचिका  गरदेकका  छछौं  ।  भकारतित्रीय  सहयकोगमका  ४६  हजकारभन्दका  बढत्री  घरहरकको  वनमकार्वाण
यसअतघ भइसकदे कको थिकाहका पकाउदका खपुशत्री लकागदेकको छ । 

हकामको सहकायतिका प्रयकासहरमका स्रकास्थ्य अकर्यो प्रकाथिवमकतिकाकको कदेत हको। हकामत्री नदेपकालकका १० सजलकाहरमका
१ सय ४७ रटका स्रकास्थ्य चिभौककी र अस्पतिकालहरकको पपुनदुःवनमकार्वाण गदरछछौं। यत्री मध्यदे कररब ३० रटका
गकोरखका सजलकामका छनन्।

हकामत्री नदेपकालभर सकाईस्कक ततिक सम्पदका पपुनस्थिकार्वावपति गनर्वा पवन ककाम गदरछछौं।
मतैलदे  हकामका  नदेपकालत्री  सकाझदेदकार  सईस्थिकाहरलकाई  धन्यरकाद  वदनपुपदर्वाछ  जसकको  सहयकोग  वबनका  हकामका
पररयकोजनकाहर सम्पन्न हपुन सक्दतैन्थ्यको।

सकाथित्रीहरु,

सबतै चिपुनभौतित्रीहरकको बकाबजपुद तिपकाई ईलदे हकाससल गनपुर्वाभएकको प्रगतति ददेख्न पकाउहाँदका म सकाचतै नतै खपुसत्री छपु ।
भकारतिकका जनतिका तिपकाईकको यकातकामका तिपकाईसईगतै उशभन्छनन्।
म गकोरखकाकका जनतिकाकको वदगको वरककास र समकतद्धिकको ककामनका गरछपु र्वा ।

भकारति - नदेपकाल वमततिका अमर रहकोसन् ।
धन्यरकाद!


