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बैठकको उपमथिमि

राष्ट्रिय समाचार माध्याममा प्रकाशित केहि खवर
२०७३ फाल्गुनको २३ गतेको http://www.nagariknews.com
एकीकृत बस्ती ननमााणमा प्राधिकरणको जोड
सोभफाय, २३ पागुन २०७३, ०८ : ५१ | शॊकय श्रेष्ठ

बूकम्ऩऩीडित फस्दै आएको दाभगािेस्स्थत अस्थामी शशविय अिरोकन गदै यास्ष्िम ऩुनर्निभािण
प्राधधकयणका कामिकायी र्नदे शक िा. गोविन्द ऩोखये र । तस्स्फय: शॊकय श्रेष्ठ
धाददङ— यास्ष्िम ऩुनर्निभािण प्राधधकयणका कामिकायी र्नदे शक िा.गोविन्द ऩोखये ररे ऩुनर्निभािणभा
कामियत सफैराई एकीकृत फस्ती र्नभािणतपि राग्न आग्रह गये का छन ्।
ऩन
ु र्निभािणको कामि जर्त दिरो गर्मो उर्त नै एकीकृत फस्ती विकासको सम्बािना ्दै जाने हुनारे
र्छ्ोबन्दा र्छ्ो एकीकृत फस्ती र्नभािणतपि राग्नुऩने उनको बनाइ छ। ‘एकीकृत फस्ती
र्नभािणका राधग प्रस्ताि ल्माउनुस ्, प्राधधकयणरे नै त्मस्ता स्थानभा खानेऩानी, सिक य विद्मुत ्
ऩर्ु माउने स्जम्भा शरन्छ’, ऩोखये ररे बने।

‘एकीकृत फस्ती र्नभािणका राधग प्रस्ताि ल्माउनस
ु ्, प्राधधकयणरे नै त्मस्ता स्थानभा खानेऩानी,
सिक य विद्मुत ् ऩुर्माउने स्जम्भा शरन्छ’, ऩोखये ररे बने।
दै िी प्रकोऩ उद्धाय सशभर्त धाददङको फैठकभा आइतफाय उठे का स्जऻासा सम्फोधन गदै कामिकायी
र्नदे शक ऩोखयररे एकीकृत फस्ती र्नभािणको स्जम्भेिायी शरन गैयसयकायी र्नकामराई ऩर्न आग्रह
गये । बूकम्ऩऩर्छ ऩुनर्निभािणको कामिक्रभभा केही दिराइ बएको स्िीकाय गदै यास्ष्िम ऩुनर्निभािण
प्राधधकयणका कामिकायी र्नदे शक ऩोखये ररे र्नमत, सॊस्काय य ऺभताराई ध्मान ददएय काभ गनि
आग्रह गये ।
प्राधधकयणरे ऩीडितका गुनासा र्छट्टै सम्फोधन गने उनरे फताए। ऩोखये ररे बिन र्नभािण
कामिविधध

ऩरयितिनको

तमायीभा

प्राधधकयण

रागेको

जानकायी

ददए।

ऩोखये ररे

रयगाउॉ फा्

दाभगािेभा आई अस्थामी शशवियभा फसोिास गरययहे का बूकम्ऩऩीडितसॉग बे्घा् गये का धथए।
उनरे दातारे िचन ऩूया नगदाि बूकम्ऩऩीडितराई सभमभै दोस्रो ककस्ता वितयण गनि नसककएको
फताए। ऩदहरो ककस्ता फझ
ु ये र्नभािण गनऩ
ुि ने आिश्मक ऩि
ू ािधाय ऩयू ा गये ऩर्छ दोस्रो ककस्ता तत्कारै
उऩरब्ध गयाउने बर्नए ऩर्न दातारे फोरेअनुरुऩ य सभमभा यकभ नददएको उनरे फताए। दाताकै
बयभा ऩुनर्निभािणको फजे् फनाउॉ दा केही त्रदु ् बएको उनरे स्िीकाय गये ।
विऩन्न य दग
ि ऺेत्रका फस्तीका ऩीडितराई थऩ यकभ सहमोग गनि उनरे गैयसयकायी र्नकामराई
ु भ
आग्रह गये ।
मसैफीच ऩोखये ररे स्जल्रा दै विक प्रकोऩ उद्धाय सशभर्तद्िाया प्रकाशशत ‘विनाशकायी बूकम्ऩः
धाददङ विशेष स्भारयका’ को विभोचन गये का छन ्।

ऩस्
ु तकभा बक
ू म्ऩका अनब
ु ि, उद्धाय य

ऩुनर्निभािणका चयणभा बएका गर्तविधध, बूकम्ऩसम्फन्धी चेतनाभूरक साभग्री, विऻका रेख तथा
भत
ृ कको नाभिरी सभेद्एका छन ्। http://www.nagariknews.com/news/15520

२०७३ फाल्गन
ु को २३ गतेको http://www.pabilnews.com/ceo-pokhrel/
भूकम्प पीडडत सबैको गुनासो सम्बोिन गना सककएन : सीईयो पोखरे ऱ

२२ फागुन, िाहिङ –
यास्ष्िम ऩुनर्निभािण प्राधधकयणका प्रभुख कामिकायी अधधकृत (सीईमो) गोविन्द ऩोखये ररे बूकम्ऩ

ऩीडित सफैको गुनासो सम्फोधन गनि नसककएको फताएका छन ् । २०७२ फैशाख १२ गते गएको

विनाशकायी बूकम्ऩ ऩश्चात बएको उद्धाय, याहत तथा ऩुनर्निभािणका क्रभभा आएका ५३ हजाय
गुनासो सम्फोधन बएको य फाॉकी अरुको सम्फोधन गनि नसककएको फताए । आिास र्नभािणका
राधग प्रदान गरयएको यकभ छु् बएका घयधयु ीको जर्तसक्दो चाॉिो सुनुिाई गरयने फताए ।

आइतफाय दै विक प्रकोऩ उद्धाय सशभर्त धाददङको फैठकभा उठे का स्जऻासा सम्फोध गदै कामिकायी
र्नदे शक ऩोखयररे ऩायदि शी रुऩभा एकीकृत फस्ती र्नभािणका कामिभा गैयसयकायी र्नकामरे सहमोग

गये त्मसको स्िागत गने फताए । बूकम्ऩऩर्छ ऩुनर्निभािणको कामिक्रभा केही दिराइ बएको
स्िीकाय गदै यास्ष्िम ऩुनर्निभािण प्राधधकयणका कामिकायी र्नदे शक ऩोखये ररे र्नमत, सॊस्काय य
ऺभताराई ध्मान ददएय सफैरे काभ गनि आग्रह गये का छन ् ।

जोखखभमुक्त फस्तीभा यहे का ऩीडितहरु आपै सनि चाहन्छन ् बने थऩ जग्गा ककन्न याज्मको िुकु्ी
अनुसाय यकभ ददने व्मिस्था गनि छरपर चशरयहे को सभेत फताए । बूकम्ऩ प्रर्तयोधी घय

र्नभािणका राधग गाउॉ गाउॉ भा ताशरभ ददने तथा सयकायको सॊमन्त्र अनुसाय जनशस्क्त ऩरयचारन
व्माऩक फनाउने जानकायी ददए ।

दातारे फचन ऩुया नगदाि बुकम्ऩ ऩीडितराई सभमभै दोश्रो ककस्ता वितयण गनि नसककएको यास्ष्िम
ऩुनर्नभािण प्राधधकयणका कामिकायी र्नदे शक िा. गोविन्द ऩोखये ररे फताएका छन ् । ऩदहरो ककस्ता

फुझये र्नभािण गनऩ
ुि ने आिश्मक ऩूिािधाय ऩुया गये ऩर्छ दोस्रो ककस्ता तत्कारै उऩरब्ध गयाउने

बर्नएऩर्न दातारे फोरे अनुरुऩ य सभमभा यकभ नददएको उनरे फताए । दाताकै बयभा
ऩुनर्नभािणको फजे् र्नभािणभा नै केही त्रदु ् बएको उनरे स्िीकाय गये । विऩन्न य दग
ि ऺेत्रका
ु भ
फस्तीका ऩीडितहरुराई थऩ यकभ सहमोग गनि गैयसयकायी र्नकामराई आग्रह गये ।

ऩुनर्निभािण प्राधधकयणका कामिकायी र्नदे शक ऩोखये ररे रयगाउॉ फा् दाभगािेभा आइ अस्थामी
शशवियभा फसोफास गरययहे का बूकम्ऩ ऩीडितहरुसॉग बे्घा् गये का धथए ।

२०७३ फागुन २२ गते प्रकाशित http://www.pabilnews.com/ceo-pokhrel/

धाददङ विशेषः बक
ू म्ऩ स्भारयकाको विभोचन
२२ पागुन, धाददङ –

धाददङ विशेषः बूकम्ऩ स्भारयकाको आइतफाय विभोचन गरयएको छ ।
स्जल्रा प्रशासन कामिरम धाददङभा बएको एक कामिक्रभकाफीच यास्ष्िम ऩुनर्निभािण प्राधधकयणका
प्रभुख कामिकायी अधधकृत गोविन्द ऩोखये रफा् विभोचन गये का हुन ् ।

स्जल्रा विकास सशभर्तको सॊमोजनभा स्जल्रा दै िी प्रकोऩ उद्धाय सशभर्त, धाददङद्धाया स्भारयका
प्रकाशन गरयएको हो ।
स्भारयकाभा २०७२ फैशाख १२ गते गएको विनाशकायी बूकम्ऩ, उद्धाय, याहत तथ ऩुनर्निभािण तथा
विशबन्न व्मस्क्तहरुको अनुबि, सॊघसॊस्थारे गये का कामिहरुको फाये भा उल्रेख गरयएको छ ।

२०७३ फागुन २२ गते प्रकाशित
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