बायतीम याजदत
ू ावास
काठभाडौं

प्रेस ववऻप्तत
बायत सयकायको आर्थक
ि सहमोगभा काभ्रेभा दईु ववद्मारमको ननभािण कामि सरु
ु
याप्रिम ऩन
ु ननिभािण प्रार्धकयणका सर्िव श्री भणणयाभ गेरार, बायतीम याजदत
ू ावासको

याजनीनतक प्रबागकी प्रथभ सर्िव श्रीभती सौम्मा सी य योशी गाउॉ ऩालरकाका भेमयको
उऩप्थथनतभा आज काभ्रे प्जल्राको योशी गाउॉ ऩालरकाप्थथत श्री हरयलसद्नघ भाध्मलभक
ववद्मारम

य

भहाबायत

गाउॉ ऩालरकाप्थथत

श्री

लसद्घेश्वय

भाध्मलभक

ववद्मारमको

ऩन
ु ननिभािणका रार्ग बलू भ ऩज
ू ा सम्ऩन्न गरयमो । उक्त कामिक्रभभा याप्रिम ऩन
ु ननिभािण

प्रार्धकयणको केन्रीम आमोजना कामािन्वमन इकाई (लशऺा) का ऩरयमोजना ननदे शक, याप्रिम
ऩन
ु ननिभािण

प्रार्धकयण

तथा

बायतीम याजदत
ू ावासका अर्धकायी, ववद्मारम

व्मवथथाऩन

सलभनतका प्रनतननर्ध, थथानीम सभद
ु ाम सदथम य ववद्माथॉहरुको सहबागीता र्थमो ।
२.

नेरु. २.८४ कयोड रागतभा श्री हरयलसद्नघ भाध्मलभक ववद्मारमको ननभािण हुनेछ बने
श्री लसद्घेश्वय भाध्मलभक ववद्मारमको ननभािण रागत नेरु. ३.९६ कयोड यहे को छ । नेऩार
सयकायरे ननधाियण गये को बक
ू म्ऩ प्रनतयोधी भाऩदण्ड अनरु
ु ऩ मी ववद्मारमहरुको ननभािण

गरयनेछ । श्री हरयलसद्नघ भाध्मलभक ववद्मारमको तीन तल्रे नमाॉ सॊयिनाभा ९ वटा कऺा
कोठा, प्रमोगशारा, ऩथ
ु तकारम य ववद्माथॉहरुका रार्ग छुट्टाछुट्टै सयसपाई सॊयिनाको सवु वधा

हुनेछ । त्मथतै, श्री लसद्घेश्वय भाध्मलभक ववद्मारमको तीन तल्रे नमाॉ सॊयिनाभा १ ३ वटा
कऺा कोठा, रेखा, प्रधानाध्माऩक य अध्माऩकका रार्ग कऺ, ऩयीऺा कऺ, प्रायप्म्बक फारववकास
कऺ, प्रशासननक कऺ, ववद्मारम व्मवथथाऩन सलभनत कऺ य छात्र तथा छात्राका रार्ग

छुट्टाछुट्टै सयसपाई सॊयिनाको सवु वधा हुनछ
े । मी ववद्मारमहरुको ननभािणका रार्ग केन्रीम
बवन अनस
ु न्धान सॊथथान (सीफीआयआई) रुड्कीरे प्राववर्धक सहमोग प्रदान गनेछ । केन्रीम

बवन अनस
ु न्धान सॊथथान (सीफीआयआई) बक
ू म्ऩ प्रनतयोधी ऩन
ु ननिभािण ऺेत्रभा बायतको शीषि
सॊथथानको रुऩभा ऩरयर्ित छ ।
३.

२०७२ सारको बक
ू म्ऩरे ऺनत ऩ¥ु माएका नेऩारका आठ प्जल्राका कूर ७१ वटा शैक्षऺक

सॊथथाको ऩन
ु ननिभािण हे तु बायत सयकायरे ५० लभलरमन अभेरयकी डरय (करयफ नेरु. ५.८ अफि)
आर्थक
ि सहमोग गने प्रनतफद्घता जनाएको छ । मस बलू भ ऩज
ू ासॉगै ७० वटा ववद्मारमको

ऩन
ु ननिभािण सरु
ु बएको छ जसभध्मे ८ वटा ववद्मारमहरु सम्फप्न्धत ववद्मारम व्मवथथाऩन
सलभनतराई हथतान्तयण गरयसककएको छ ।
४.

थवाथ्म, साॊथकृनतक सम्ऩदा य आवासका ऺेत्रभा ऩन
ु ननिभािण ऩरयमोजनाका रार्ग

बायतरे थऩ २०० लभलरमन अभेरयकी डरय आर्थक
ि सहमोग गने प्रनतफद्घता ऩनन गरयसकेको

छ । ५०,००० घयहरुभध्मे अहहरेसम्भ गोयखा य नव
ु ाकोट प्जल्राभा ४७,००० घयहरु ननभािण
बइसकेका छन ् य फाॉकी घयका ननभािण कामि अनघ फहढयहे को छ । याप्रिम ऩन
ु ननिभािण
प्रार्धकयण य सम्फप्न्धत नगयऩालरकाका अर्धकायीहरुरे राबग्राहीहरुराई वषािमाभ आउनु अनघ
नै ननभािण कामि सम्ऩन्न गरयसक्न आग्रह गये का छन ् ।
५.

बायतको आर्थक
ि सहमोगभा २०७२ सारको ववनाशकायी बक
ू म्ऩरे ऺनत ऩ¥ु माएका १ १

प्जल्राका २८ वटा साॊथकृनतक सम्ऩदाको ऩन
ु स्र्थाऩना तथा सफरीकयण य १ ४७ वटा थवाथ्म
बवनको ननभािण बइयहे को छ । मी दव
ु ै ऺेत्रभा ननभािण कामि सरु
ु बइसकेको छ । ऩन
ु ननिभािण
ऩरयमोजना मथासक्म िाॉडै सम्ऩन्न गनि याप्रिम ऩन
ु ननिभािण प्रार्धकयण तथा दत
ू ावास एक
आऩससॉग सहकामि गदै काभ गरययहे को छ ।
काठभाडौं, नेऩार

२०७७ िैत्र २० गते

