'भन्त्री, सचचव य सससडमोहरुराई ऩसन ववऩद् सम्फन्त्धी
तासरभ आवश्मक' -गृहभन्त्री खाॉण

काठभाडौं, जेठ २८

वैशाख २५ गतेदेचख जायी गोताखोय तासरभ (Deep Water Diving Training) आज सशस्त्र प्रहयी फर,
नेऩार ववऩद् व्मवस्थाऩन तासरभ चशऺारम कुरयनटायभा आमोचजत एक कामयक्रभकाफीच भाननीम गृहभन्त्री
फारकृष्ण खाॉणको प्रभुख आसतथ्मताभा सभाऩन बमो । दश जना प्रचशऺक य २० जना प्रचशऺाथॉ

सहबागी ऩाॉच हप्ता राभो तासरभ अन्त्तगयत प्रचशऺाथॉहरुराई कोशी नदी , पेवातार, कुरे खानीभा अभ्मास
गयाइएको सथमो ।

सभाऩन कामयक्रभभा भाननीम गृहभन्त्री खाॉणरे ववऩद् सम्फन्त्धी साभान्त्म तासरभ सम्फचन्त्धत भन्त्रारमका

भन्त्री, कभयचायीहरु, प्रभुख चजल्रा असधकायी (सससडमो)हरु रगामतराई ऩसन आवश्मक बएको धायणा व्मक्त
गनुब
य मो । तासरभ सभाऩन गये का प्रचशऺाथॉहरुराई

फधाई दददै भन्त्री खाॉणरे अको ऩटकको तासरभभा

भवहरा प्रचशऺाथॉ ऩसन सहबागी गयाउन सुझाव ददनुबमो । उहाॉरे सडक, बवन रगामतका सॊ यचना सनभायण
गदाय सॊ बाववत ववऩद्को जोचखभराई ऩसन भध्मनजय गये य सनभायण गनुऩ
य नेभा जोड ददनुबमो ।

स्थाऩना

कारदे चख नै सशस्त्र प्रहयी फररे सससभत साधन स्रोतफाट भानव जीवन यऺाभा भहत्वऩूणय बूसभका सनवायह

गदै आइयहेको बन्त्दै उहाॉरे चशऺारमका रासग आवश्मक स्रोत , साधन , उऩकयण , प्रचशऺकको व्मवस्था
प्रासधकयणरे गनुऩ
य ने य मसभा भन्त्रारम सकायात्भक यहेको फताउनुबमो ।

गृह सचचव टे कनायामण ऩाण्डे रे ववऩद्का फेरा ववदे शफाट गोताखोय फोराउनुऩने अवस्थाको अन्त्त्म बएको
फताउनुबमो ।

ववऩद् तथा भहाभायी आउनुबन्त्दा ऩवहल्मै तमायी बएय फस्न सवकएभा कामयऺेरभा सधै

सपरता सभल्ने उहाॉको धायणा सथमो ।

प्रासधकयणका कामयकायी प्रभुख असनर ऩोखये ररे नेऩारभै गोताखोय उत्ऩादन हुन ु ववऩद् व्मवस्थाऩनको

ऺेरभा उल्रे ख्म उऩरब्धी बएको चचाय गनुह
य द
ु ै सवैको सभन्त्वम य सहकामयभा भार ववऩद् व्मवस्थाऩनभा
रक्ष्म प्राप्त गनय सवकने फताउनुबमो ।

उहाॉरे नेऩारभै गोताखोय उत्ऩादन गनय सशस्त्र प्रहयी फरसॉग

सहकामय गनय ऩाउॉदा खुशी रागेको य आगाभी ददनभा ऩसन थऩ सहकामयको अऩेऺा यहेको फताउनुबमो ।
सशस्त्र प्रहयी भहासनयीऺक याजु अमायररे ववसबन्न च ुनौतीकाफीच गोताखोय तासरभ सपरताऩूवक
य सम्ऩन्न

गये कोभा सम्ऩूणय वटभराई फधाई ददनुहद
ु ै ज्मान फचाउने सेवाबावका साथ वपल्डभा खवटन सनदे शन ददनुबमो
। उहाॉरे नेऩारभा नदी , तारभा बईयहने ववऩदभा उद्धायका रासग गोताखोय ऩरयचारन अऩरयहामय यहेको

बन्त्दै गोताखोयहरु सनकै कष्ट य जोचखभऩूणय काभभा ऩरयचारन हुने बएकारे उनीहरुका रासग ऩरयऩोषणको
व्मवस्था गनय सवकएभा याम्रो हुने धायणा व्मक्त गनुब
य मो ।

कामयक्रभभा ववऩद् व्मवस्थाऩन तासरभ चशऺारम कुरयनटायका सभादे शक का

.भु. सशस्त्र प्रहयी फरयष्ठ

उऩयीऺक अञ्जनीकुभाय ऩोखये ररे गोताखोय जस्तो भहत्वऩूणय तासरभ सञ्चारनराई एउटा अवसयको रुऩभा
सरएको उल्रे ख गदै आगाभी ददनभा सभेत मस खारका तासरभ सनयन्त्तय चसरयहने ववश्वास व्मक्त गनुब
य मो
। कामयक्रभभा प्रासधकयणका सहसचचव याभेश्वय भयहट्टा

, चचतवनका प्रभुख चजल्रा असधकायी अस्भान

ताभाङ, धाददङका प्रभुख चजल्रा असधकायी कृष्णफहादुय रम्सार

, ईच्छाकाभना गाउॉऩासरकाका अध्मऺ

दानफहादुय गुरुङ, उऩाध्मऺ भामा ससरवारको ऩसन उऩचस्थसत सथमो ।

उक्त अवसयभा ववऩद् जोचखभ न्त्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन प्रासधकयणरे ९७ राख रुऩैंमा फयाफयको उद्धाय
साभाग्री हस्तान्त्तयण गये को सथमो ।

उक्त अवसयभा गोताखोयहरुद्वाया ऩानीभा डुफेका व्मचक्तहरुको कसयी उद्धाय गने , भाछा भानय जाॉदा फेऩत्ता
बएका व्मचक्तको कसयी खोजी गने , घाईतेहरुको कसयी उद्धाय गयी प्राथसभक स्वास्थ्म सेवा उऩरब्ध
गयाउने रगामतका ववषमभा सरशुरी नदीभा प्रदशयनी(

Demonstration)

गये का सथए ।

जोचखभ न्त्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन प्रासधकयणको सहमोगभा सशस्त्र प्रहयी फर
तासरभ सम्ऩन्न बएको हो ।

यावष्डम ववऩद्

, नेऩारको सॊ मोजनभा

