भभारततीय रभाजद दत भावभास
पप्रेस ववज्ञवप

कभाठमभाडडौंकको जजलभाकको कभागप्रे श्व रती नगरपभाललिकभाससस्थित शती कभासनत भभै र व मभाध्यवमक ववदभालियकको पपुन रनमभार्माण
सपुर , रभावषष य पपुन रनमभार्माण पभाधधिकरणकभा पमपुख कभायर्मा कभारती अधधिकक त र भभारततीय रभाजद त
द भावभासकभा वनयकोग उप–
पमपुख दभारभा भदव म पदज न कभायर्मा क्रम सम्पन

भभारततीय रभाजदत
द भावभासकभा वनयकोग उप–पमपुख शतीमतती नभामग्य सती. खम्पभा तस्थिभा नप्रेपभालि सरकभार रभावषषय
पपुनरनमभार्माण पभाधधिकरणकभा पमपुख कभायर्मा कभारती अधधिककत शती सपुशतीलि ज्ञवभालितीलिप्रे कभाठमभाडडौंकको कभागप्रेश्वरती नगरपभाललिकभाससस्थित

शती कभासनत भभैरव मभाध्यवमक ववदभालियकको पपुनरनमभार्माण कभायर्मा कभा लिभावग आयकोजजत भदवम पदजन कभायर्मा क्रममभा सहभभागती
हपुनपुभयको । उक्त समभारकोहमभा कभागप्रेश्वरती नगरपभाललिकभाकभा मप्रेयर, रभावषषय पपुनरनमभार्माण पभाधधिकरणकभा सधचिव तस्थिभा शती कभासनत
भभैरव ववदभालिय व्यवसस्थिभापन सवमधतकभा पधतवनधधिहरकको पवन उपससस्थिधत थस्थियको ।
२.

थशकभा, सवभासथ्य, सभासांसककधतक सम्पदभा तस्थिभा आवभास कप्रेत्रमभा पपुनरनमभार्माण पररयकोजनभाकभा लिभावग भभारत सरकभारलिप्रे

कदलि २५० वमललियन अमप्रेररककी डलिर आरस्थिक सहयकोग गनर्ने पधतबद्घतभा जनभाएकको छ । थशकभा कप्रेत्रकभा लिभावग भभारतकको
५० वमललियन अमप्रेररककी डलिर पधतबद्घतभा रहप्रेकको छ । यस सहयकोग अनतगर्मा त नप्रेपभालिकभा आठ जजलभामभा २०७२
सभालिकको भदकम्पलिप्रे कधत पपुयभार्माएकभा ७१ वटभा शभैधकक ससांसस्थिभाहरकको पपुनरनमभार्माण भइरहप्रेकको छ । गकोरखभा र नपुवभाककोट
जजलभामभा ८ वटभा ववदभालियहरकको वनमभार्माण कभायर्मा सम्पन भइसकप्रेकको छ भनप्रे ५६ वटभा ववदभालियहर वनमभार्माणभाधितीन
अवसस्थिभामभा छनन् । वत्रभपुवन ववश्वववदभालिय कप्रेसनन्द्रिय पपुसतकभालियकको पपुनरनमभार्माणकभा लिभावग बकोलिपत्र आव्हभान सम्बनधिती
कभायर्मा पवन अधघि बढभाइएकको छ ।
३.

नप्रेर. २६.६ करकोडकको लिभागतमभा पपुनरनमभार्माण भइरहप्रेकको शती कभासनत भभैरव मभाध्यवमक ववदभालिय नप्रेपभालि

सरकभारलिप्रे तकोकप्रेकको भदकम्प पधतरकोधिती मभापदण्ड अनपुरप वनमभार्माण हपुनप्रेछ । यस नववनरमत ततीन तलप्रे भवनमभा ३० वटभा
ककभा ककोठभा, पपुसतकभालिय र पयकोगशभालिभा÷अभ्यभास कककभा सभास्थिभै छभात्र तस्थिभा छभात्रभाकभा लिभावग छपुटभै सरसफभाई ससांरचिनभा
तस्थिभा फरनचिरकको व्यवसस्थिभा हपुनप्रेछ । यती ववदभालियहरकको वनमभार्माणकभा लिभावग कप्रेनन्द्रिती यभवन अनपुसनधिभान ससांसस्थिभान
(सतीबतीआरआई), रड्ककीलिप्रे पभाववधधिक सहयकोग पदभान गनर्नेछ । कप्रेनन्द्रितीय भवन अनपुसनधिभान ससांसस्थिभान (सतीबतीआरआई)
भदकम्प पधतरकोधिती पपुनरनमभार्माण कप्रेत्रमभा भभारतकभै शतीरर्मा ससांसस्थिभानमभा पदर्मा छ ।
४.

सकोहती अवसरमभा नप्रेर. ५१.८ करकोडकको लिभागतमभा ६ वटभा मभाध्यवमक ववदभालियकको वनमभार्माणकभा लिभावग भभारततीय

रभाजदत
द भावभास र रभावषषय पपुनरनमभार्माण पभाधधिकरणकको कप्रेनन्द्रितीय आयकोजनभा कभायभार्मानवयन इकभाई (थशकभा) बतीचि एक
सम्झझौतभापत्रमभा हसतभाकर भयको । ६ वटभा ववदभालिय मध्यप्रे कभासनत भभैरव मभाध्यवमक ववदभालिय, चिम्पभादप्रेवती मभाध्यवमक
ववदभालिय, धिभापभासती मभाध्यवमक ववदभालिय, ववष्णपुदप्रेवती मभाध्यवमक ववदभालिय गरती चिभारवटभा ववदभालियहर कभाठमभाडडौं
जजलभामभा पदर्मा छनन् भनप्रे बभाबाँककी दईपु वटभा जसद्घप्रेश्वर मभाध्यवमक ववदभालिय र हररजसधद्घ मभाध्यवमक ववदभालिय कभाभप्रे जजलभामभा
पदर्मा छनन् ।

५.

कभायर्मा क्रममभा बकोल्दभै वनयकोग उप–पमपुख शतीमतती नभामग्य सती. खम्पभालिप्रे भभारत र नप्रेपभालिबतीचिकको बललियको र सशक्त

ववकभास सभाझप्रेदभारती यस पररयकोजनभा शपुभभारम्भ कभायर्मा क्रमलिप्रे चिररतभास्थिर्मा गरप्रेकको बतभाउनपुभयको । नप्रेपभालिमभा भदकम्पपशभातकको
पपुनरनमभार्माण पररयकोजनभा लिगभायत नप्रेपभालिकको सभामभाजजक–आरस्थिक ववकभासमभा नप्रेपभालि सरकभार तस्थिभा यसकभा
वनकभायहरसबाँग हभातप्रेमभालिको गदर दईपु दप्रेशबतीचिकको सहकभायर्मा लिभाई अधघि बढभाउन भभारत सदभैव पधतबद्घ रहप्रेकको जभानकभारती
वनयकोग उप–पमपुखलिप्रे गरभाउनपुभयको ।

कभाठमभाडडौं, नप्रेपभालि
२०७७ फभागपुन ०६ गतप्रे
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