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काठमाडौं: चौधरी फाउण्डेसनले भक
ू म्पबाट क्षतिग्रस्ग भक्तपरु दरवार ््वायर क्षेत्रको तिवद्यार्थी तिनके गन उच्च माध्यतिमक तिवद्यालयको भवन पनु तिनिमािण गरी
शक्र
ु वार तिवद्यालय व्यव्र्थापन सतिमतिगलाई ह्गान्गरण गरे को छ ।
गग वैशाख १२ गगेको तिवनाशकारी भक
ू म्पबाट क्षतिग्रस्ग भएका एक सय साविजतिनक तिवद्यालयहरुको पनु तिनिमािण गने चौधरी फाउण्डेसनको प्रतिगवद्धगा
अनसु ार उक्त तिवद्यालयको पनु तिनिमािण गररएको बगाइएको छ । भक
ू म्पबाट क्षतिग्रस्ग साविजतिनक तिवद्यालयहरुको पनु तिनिमािणका लातिग चौधरी फाउण्डेसनले
‘तिसजी तिशक्षालय’ पररयोजना कायािन्वयन गरररहेको हो ।

उक्त अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष चौधरीले साविजतिनक तिवद्यालयहरुमा अं्रसेजी र कम््यटु र तिशक्षा अत्यावश्यक रहेको बगाए । ‘अतिहलेको समयमा अं्रसेजी र
कम््यटु र तिशक्षातिवना हाम्रा बालबातिलकाको अध्ययन अपणू ि हुन्छ’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘यसका लातिग चौधरी ्रसपु सरकार र तिवद्यालय व्यव्र्थापन
सतिमतिगसँग सहकायि गनि गयार छ ।’
चौधरी फाउण्डेसनले यसअतिि भक
ू म्पबाट क्षतिग्रस्ग काभ्रेका बालमतिन्दर तिनम्न माध्यतिमक तिवद्यालय र जनज्योगी माध्यतिमक तिवद्यालय पनु तिनिमािण गरी
तिवद्यालय व्यव्र्थापन सतिमतिगलाई ह्गान्गरण गररसके को छ ।
हालसम्ममा काठमाडौंको मच्छे गाउँमा ७० वटा, भक्तपरु को चाँगुनारायणमा ६० वटा, लतिलगपरु को बुरुङचल
ु ी र लोकुण्डोलमा ७६ वटा र काभ्रेको
दोलालिाटमा १२९ ट्रातिन्जसलन होमहरुको तिनमािण कायि सम्पन्न भई ह्गान्गरण गररसके को फाउन्डेशनले जनाएको छ ।
तिनकट भतिवष्यमा काभ्रे, तिसन्धपु ाल्चोक, रामेछाप, गोखाि, धातिदङ लगायगका तिजल्लाहरुमा ट्रातिन्जसनल होम तिनमािण गररने पतिन जनाइएको छ ।
- See more at: http://annapurnapost.com/News.aspx/story/16148#sthash.0yegsNtP.dpuf
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२२ साउन, काठमाडौं । चौधरी फाउण्डेसनले भक
ू म्पबाट क्षतिग्रससग् भक्तपरु दरबार ््वायर क्षेत्रको तिवद्यार्थी तिनके गन उच्च माध्यतिमक तिवद्यालय भवन
पनु तिनिमािण गरी शक्र
ु वार तिवद्यालय व्यव्र्थापन सतिमतिगलाई ह्गान्गरण गरे को छ ।
गग वैशाख १२ गगेको तिवनाशकारी भक
ू म्पबाट क्षतिग्रस्ग भएका एक सय साविजतिनक तिवद्यालयहरुको पनु तिनिमािण गने फाउण्डेसनको प्रतिगवद्धगा अनसु ार उक्त
तिवद्यालयको पनु तिनिमािण गररतिदएको हो ।
भक
ू म्पबाट क्षतिग्रस्ग साविजतिनक तिवद्यालयहरुको पनु तिनिमािणका लातिग चौधरी फाउण्डेसनले ‘तिसजी तिशक्षालय’ पररयोजना कायािन्वयन गरररहेको छ ।

चौधरी फाउण्डेसनका अध्यक्ष तिवनोद चौधरीले तिवद्यार्थी तिनके गन उच्च माध्यतिमक तिवद्यालयको प्रागं णमा एक कायिक्रमबीच पनु तिनितिमिग तिवद्यालय भवन
तिवद्यालय व्यव्र्थापन सतिमतिगलाई ह्गान्गरण गरे । २०१६ सालमा अध्यक्ष चौधरीका तिपगा लनु करणदाश चौधरीले उक्त तिवद्यालयको तिशलान्यास गरे का
तिर्थए ।
उक्त अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष चौधरीले साविजतिनक तिवद्यालयहरुमा अं्रसेजी र कम््यटु र तिशक्षा अत्यावश्यक रहेको बगाए । ‘अतिहलेको समयमा अं्रसेजी र
कम््यटु र तिशक्षातिवना हाम्रा बालबातिलकाको अध्ययन अपणू ि हुन्छ’ अध्यक्ष चौधरीले भने- ‘यसका लातिग चौधरी ्रसपु सरकार र तिवद्यालय व्यव्र्थापन
सतिमतिगसँग सहकायि गनि गयार छ ।’
चौधरी फाउण्डेसनलेेे यसअतिि भक
ू म्पबाट क्षतिग्रस्ग काभ्रेका बालमतिन्दर तिनम्न माध्यतिमक तिवद्यालय र जनज्योगी माध्यतिमक तिवद्यालय पनु तिनिमािण गरी
तिवद्यालय व्यव्र्थापन सतिमतिगलाई ह्गान्गरण गररसके को छ ।

चौधरी फाउण्डेसनले भक
ू म्पबाट सवाितिधक प्रभातिवगहरुका लातिग ‘ट्रातिन्जसनल होम’ तिनमािण गरर ह्गान्गरण गरररहेको छ । हालसम्ममा काठमाडौंको
मच्छे गाउँमा ७० वटा, भक्तपरु को चाँगुनारायणमा ६० वटा, लतिलगपरु को बुरुङचल
ु ी र लोकुण्डोलमा ७६ वटा र काभ्रेको दोलालिाटमा १२९ ट्रातिन्जसलन
होमहरुको तिनमािण कायि सम्पन्न भई ह्गान्गरण भईसके को छ ।
तिनकट भतिवष्यमा काभ्रे, तिसन्धपु ाल्चोक, रामेछाप, गोखाि, धातिदङ लगायगका तिजल्लाहरुमा ट्रातिन्जसनल होम तिनमािण सम्पन्न गरर ह्गान्गरण गने फउण्डेसनले
जनाएको छ ।
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