राष्ट्रिय भवन सं ष्ट्रिताको पूर्ण पालना गनण प्रधानमन्त्री दे उवाको आग्रि
प्रधानमन्त्री शेरबिादुर दे उवाले भवन लगायतका सं रचना ननमाणर् गदाण राष्ट्रिय भवन सं ष्ट्रिताको पूर्ण पालना गनण
आग्रि गनुभ
ण एको छ ।

ुण ल माध्यमबाट सं बोधन गदै
२४ औ ं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा ददवसका अवसरमा आयोजित कायणक्रमलाई भचअ
प्रधानमन्त्री दे उवाले ०७२ सालको भूकम्पले धेरै कुरा नसकाएको बताउनुभयो । ष्ट्रवगतको यिी नसकाईका
कारर् पनछल्लो सं रचना बनलयो बनेको उिााँको भनाई नियो । सुरजक्षत र बनलयो भवन ननमाणर्मा ष्ट्रवगतको
अनुभवलाई नलई आवश्यक परे का बेला पररचालन गनण सष्ट्रकने गरी दक्ष िनशजि तयार गरे र राख्न पनन
प्रधानमन्त्री दे उवाले सम्बजन्त्धत ननकायलाई ननदे शन ददनुभयो । ष्ट्रवपद् उत्िानशील समाि ननमाणर्मा अग्रसर
भएर लाग्न प्रधानमन्त्री दे उवाले सबैसाँग आग्रि गनुभ
ण यो ।
यसै गरी कायणक्रममा गृिमन्त्री बालकृष्र् खााँर्ले भूकम्पबाट िुने क्षनत न्त्यूनीकरर्मा स्िानीय पानलकाले ष्ट्रवशेष
काम गनुप
ण नेमा िोड ददनुभयो । भूकम्प लगायतका ष्ट्रवपद्का घटनािरुको िोजखम न्त्यूनीकरर्का लानग राष्ट्रिय

ष्ट्रवपद् िोजखम न्त्यूनीकरर् तिा व्यवस्िापन प्रानधकरर् बनेको भन्त्दै मन्त्री खााँर्ले यसले आफ्नो कामलाई अगानड
बढाईरिेको बताउनुभयो । उिााँले सिी तथ्याङ्क नबना सिी नीनत र कायणक्रम बन्न नसक्ने भन्त्दै यसका लानग
प्रानधकरर्ले ष्ट्रवपद् पोटणल सं चालन गरे को िानकारी ददनुभयो । सबैको साझा सिकायणले मार सबैखालको
ष्ट्रवपदको िोजखम घटाउन सष्ट्रकने भन्त्दै मन्त्री खााँर्ले यसतर्ण प्रनतबद्ध िुन सरोकारवाला ननकायिरुलाई आग्रि
गनुभ
ण यो ।

शिरी ष्ट्रवकास मन्त्री रामकुमारी झाक्रीले भूकम्प मार नभएर बाढी, पष्ट्रिरो, आगलागी िस्ता अन्त्य ष्ट्रवपद्को
िोजखम समेत आंकलन गरे र भवन र बस्ती ननमाणर् गनुप
ण ने धारर्ा व्यि गनुभ
ण यो । सबैखालको ष्ट्रवपदबाट
मावन िीवन सुरजक्षत राख्नेगरी पुनननणमाणर्को काम गनुप
ण ने उिााँको भनाई नियो । ििाभावी भवन ननमाणर्ले
शिरी क्षेरमा खुला स्िानको अभाव िुाँदै गएको भन्त्दै मन्त्री झाक्रीले काठमाडौं िस्ता शिरमा कम्तीमा पनन
१०/१२ वटा खुल्ला स्िान िुनपु नेमा िोड ददनुभयो । िोईन भने सं भाष्ट्रवत िोजखमबाट मानव िीवनको रक्षा
गनण नसष्ट्रकने उिााँको भनाई नियो ।
कायणक्रमका सभाध्यक्ष तिा लनलतपुर मिानगरपानलकाका प्रमुख जचरीबाबु मििणनले ‘नडआरआर’को सम्पूर्ण
‘कम्पोनेन्त्ट’लाई एउटै छानामुनी राखेर सेवा प्रवाि गरररिेको िानकारी गराउनुभयो । राष्ट्रिय भवन सं ष्ट्रिता लागू
गने पष्ट्रिलो पानलका भएको दावी गदै प्रमुख मििणनले लनलतपुरलाई सुरजक्षत शिरका रुपमा लै िाने काम अजघ
बढाइएको बताउनुभयो । यसै गरी राष्ट्रिय ष्ट्रवपद् िोजखम न्त्यूनीकरर् तिा व्यवस्िापन प्रानधकरर्का कायणकारी
प्रमुख अननल पोखरे लले सं भाष्ट्रवत ष्ट्रवपदबाट िुनसक्ने क्षनत कम गनण सूचना प्रष्ट्रवनधको प्रयोगलाई अगानड बढाइएको
िानकारी गराउनुभयो । कायणक्रममा शिरी ष्ट्रवकास तिा भवन ननमाणर् ष्ट्रवभागका मिाननदे शक पद्मकुमार मैनाली,
ु रािसं घीय आवासीय प्रनतनननध ररचडण िोवाडण र मूल समारोि सनमनतका सदस्य सजचव सूयन
सं यि
ण ारायर् श्रे ष्ठले
पनन सं बोधन गनुभ
ण एको नियो ।
ुण ल माध्यमबाट
कोनभड-१९ को मिामारी बढीरिेकाले कायणक्रममा नसनमत व्यजििरुको मार उपजस्िनत गराई भचअ
गररएको नियो । ष्ट्रवक्रम सं वत ९० सालको भूकम्पको सम्झनामा प्रत्येक वषणको माघ २ गते राष्ट्रिय भूकम्प
सुरक्षा ददवस मनाउने गररन्त्छ ।

