प्रेस विज्ञप्त ि
भारिि स वरकारकोि आर्थक
ि ि स वहयोगमाि काभ्रेपऱाञ्चोकि तिल्ऱामाि स वञ्चालऱिि ७ि ्टाि
पन
ु र्निमािणि पररयोिनाकोि स वहस वर्च्ि अनरु ागि श्री्ास्ि्द््ाराि अ्ऱोकनि रि स वंयक्
ु िि
रुपमािउद्घाटन

भारतको विदे श मन्त्राऱयका उत्तरी महाशाखाका सॊयक्
ु त सचिि श्री अनरु ाग श्रीिास्ति र
काभ्रेऩऱाञ्िोक–२ का प्रतततनचध सभा सदस्य श्री गोकुऱ प्रसाद बाॉसकोटा, काभ्रेऩऱाञ्िोक–१ का प्रतततनचध
सभा सदस्य श्री गङ्गा बहादरु तामाङ्ग, तथा नेऩाऱ सरकार राष्ट्रिय ऩन
ु तनिमािण प्राचधकरणका कायिकारी
सदस्य श्री ध्रुि प्रसाद शमािऱे ममतत २०७८ साऱ आष्ट्विन १३ गते काभ्रेऩऱाञ्िोकमा हाऱसाऱै तनमािण
सम्ऩन्त्न भएका ६ िटा विद्याऱयहरुको सॊयक्
ु त रुऩमा उद्घाटन गनभ
ुि यो । भारत सरकारको ऩन
ु तनिमािण
अनद
ु ान सहयोग अन्त्तगित यी ६ िटा विद्याऱयहरु कूऱ नेरु। १ ९।७ करोड ऱागतमा तनमािण भएको हो ।
उक्त कायिक्रममा भारतीय राजदत
ू ािासका अचधकारी, केन्त्रीय आयोजना कायािन्त्ियन इकाई ९मशऺा०, ष्ट्जल्ऱा
आयोजना कायािन्त्ियन इकाई ९काभ्रेऩऱाञ्िोक०, बनेऩा नगरऩामऱका, ऩनौती नगरऩामऱकाका प्रतततनचध तथा
अन्त्य सरोकारिाऱाहरुको उऩष्ट्स्थतत रहे को चथयो ।
२।

नेऩाऱ सरकारऱे तनधािरण गरे को भक
ू म्ऩ–प्रततरोधी ऩन
ु तनिमािण माऩदण्ड अनरु
ु ऩ श्री आजाद

माध्यममक विद्याऱय ९बनेऩा०, श्री भगिती माध्यममक विद्याऱय ९ऩाॉिखाऱ०, श्री आजाद माध्यममक
विद्याऱय ९ऩाॉिखाऱ०, श्री दग्ु धेविर माध्यममक विद्याऱय ९ऩाॉिखाऱ०, श्री शारदा माध्यममक विद्याऱय
९ऩनौती० र श्री खाॉडादे िी माध्यममक विद्याऱय ९िौरी दे उराऱी० गरी ६ िटा विद्याऱयहरुको तनमािण
सॊऩन्त्न गररएको हो र यसऱे २००० भन्त्दा बढी विद्याथीहरुऱे राम्रो शैक्षऺक िातािरणमा अध्ययन गनि
ऩाउनेछन ्। नेऩाऱका आठ ष्ट्जल्ऱामा भक
ू म्ऩऱे ऺतत ऩ¥ु याएका शैक्षऺक सॊस्थाको ऩन
ु तनिमािणका ऱाचग भारत
सरकारऱे ५० मममऱयन अमेररकी डऱर आचथिक सहयोग प्रदान गने प्रततबद्घता जनाएको हो । यी
विद्याऱयहरु ऩतन यसै योजना अन्त्तगित तनमािण भएका हुन ्। यसरी ऱाभाष्ट्न्त्ित हुने आठ ष्ट्जल्ऱाहरु
गोरखा, नि
ु ाकोट, मसन्त्धऩ
ु ाल्िोक, रामेछाऩ, दोऱखा, काभ्रेऩऱाञ्िोक, धाददङ्ग र काठमाडौं रहे का छन ् ।
हाऱसम्म १ ४ िटा विद्याऱयहरुको तनमािण भइसकेको छ भने ५६ िटा विद्याऱयमा तनमािण कायि भइरहे को
छ ।
३।

कायिक्रममा श्री श्रीिास्तिऱे यी ६ िटा विद्याऱयहरुऱे नेऩाऱी जनताको साहस र ऺमताऱाई

उत्कृरट तिरऱे दशािएको र नेऩाऱको एक भरऩदो विकास साझेदार हुन ऩाउॉ दा भारतऱाई तनकै गिि ऱागेको

बताउनभ
ु यो । ऩन
ु तनिमािण कायिमा नेऩाऱऱे िाऱेका हरे क प्रयासमा भारत, एक घतनरठ ममर र तछमेकीको
रुऩमा, नेऩाऱी जनतासॉग काॉधमा काॉध ममऱाई उमभएको छ।

४।

सोही ददन काभ्रेऩऱाञ्िोकको ऩनौती नगरऩामऱकामा खोऩासी प्राथममक उऩिार केन्त्रको भमू म ऩज
ू न

कायिक्रम सम्ऩन्त्न भएको चथयो । स्िास््य ऺेरमा १३२ िटा स्िास््य िौकी ऩन
ु तनिमािणका ऱाचग भारत
सरकारऱे ५० मममऱयन अमेररकी डऱर आचथिक सहयोग गने प्रततबद्घता जनाएको चथयो । यो स्िास््य
िौकी ऩतन यसैको दहस्साको रुऩमा रहे को छ । नेरु। ७ंॊ।५ करोडमा उक्त प्राथममक उऩिार केन्त्रको
ऩन
ु तनिमािण हुन ऱागेको हो । यस उऩिार केन्त्रऱे काभ्रेऩऱाञ्िोक ष्ट्जल्ऱाका कररब १ ५००० मातनसऱाई
आऩतकाऱीन, मात ृ तथा मशशु स्िास््य र अन्त्य चिककत्सा सेिाहरु प्रदान गनेछ ।
५।

नेऩाऱमा आिास, मशऺा, स्िास््य तथा साॊस्कृततक सम्ऩदा ऺेरमा ऩन
ु तनिमािण ऩररयोजनाका ऱाचग

भारतऱे २५० मममऱयन अमेररकी डऱर आचथिक सहयोग गने प्रततबद्घता जनाएको छ । भक
ू म्ऩऩतछको
ऩन
ु तनिमािण कायिका ऱाचग आिासको ऺेरमा गोरखा र नि
ु ाकोट ष्ट्जल्ऱामा ५०,००० घरहरु, मशऺाको ऺेरमा
७० िटा विद्याऱय र एउटा ऩस्
ु तकाऱय, स्िास््यको ऺेरमा १३२ िटा स्िास््य भिन, र साॊस्कृततक
सम्ऩदाको ऺेरमा २८ िटा साॊस्कृततक सम्ऩदाको ऩन
ु स्थािऩनारप्रबऱीकरण कायि भारतको आचथिक सहयोगमा
सञ्िाऱन भइरहे का छन ् ।

भारतीय राजदत
ू ािास,
काठमाडौं,

२०७८ आष्ट्विन १३

