
शभुकामना सन्देश 

 

विपद जोखिम न्यनुनकरणका लानि United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) को संयोजन र 
देशनभत्र मानिीय क्षेत्रमा वियाशील सरकारी ननकाय, संघसंस्था, नािररक समाज र व्यखिहरुको सहभानितामा नेपालमा  
१३ अक्टोिर २०१९ (तदनसुार २६ असोज २०७६) देखि सप्ताहव्यापीरुपमा "अत्यािश्यक पूिााधारमा विपदबाट हनु ेक्षनत 
घटाऔ ँ। आधारभतू सेिा प्रिाह रोवकनबाट जोिाऔ"ँ भन्ने मूल नाराका साथ International Day for Disaster Reduction 

(IDDR) मनाउन लािेको सम्िन्धमा भरतपरु महानिरपानलकाले पनन खजल्लाका अन्य सरोकारिालाहरुसँि समन्िय र सहकाया 
िरी विशेष महत्िका साथ विनभन्न कायािमहरु िरी सो ददिश मनाउन िइरहेको छ ।  

 

नेपालमा बाढीपवहरो, आिलािी, भकूम्प, हािाहरुी, अनसना, तसुारो जस्ता महामारी एिं प्रकोपका कारण िषेनी ठूलो 
धनजनको क्षनत हनुे िरेको छ । यी विनभन्न प्रकोपका कारण नसखजात हनुसुक्ने असरलाई पूिातयारीका विनभन्न उपायहरुद्वारा 
न्यनुनकरण िना सवकन्छ । यसका लानि महानिरपानलकाले निर विपद जोखिम न्यनुनकरण तथा व्यिस्थापन ऐन,  २०७५ 
जारी िरी महानिरपानलकामा निर विपद व्यिस्थापन सनमनत र मातहतका २९ िटै िडाहरुमा िडास्तरीय विपद व्यिस्थापन 
सनमनत िठन िरी आफ्नो क्षेत्रमा आइपना सक्ने विपद जोखिम न्यनुनकरण र व्यिस्थापनका लानि स्थानीय संभािनाको 
भरपरु उपयोि िनेिरी संस्थाित संयन्त्र पररचालन िने नीनत नलएको छ ।   

 

वि सं २०७६ जेष्ठमा सम्पन्न भरतपरु महानिरपानलकाको विपद संकटासन्नता तथा क्षमता लेिाजोिा सभेक्षणले यस 
महानिरपानलकामा भकूम्प, महामारी, सडक दघुाटना, बाढी, बन्यजन्तकुो आतंक, हरुीितास, डुिान, आिलािी जस्ता १६ 
प्रकारका विपदको पवहचान िरेको छ । यी विपदजन्य घटनाबाट हनुसक्ने जोखिम न्यनुनकरणका लानि विपद पूिातयारी, 
विपद प्रनतकाया र पनुलााभ एिं पनुस्थाापनामा संस्थाित संयन्त्रको पररचालन िना अन्तरननकाय समन्िय, सहकाया र साझेदारी 
कायम िदै प्रभािकारी कायािम सञ्चालनका लानि महानिरपानलकाले निर विपद तथा जलिाय ु उत्थानशील योजना, 
२०७६ तजुामा िरी कायाान्ियनमा ल्याएको छ ।  

 

विनास विनाको विकास मात्र ददिो हनु सक्दछ भन्ने मूल भािनालाई आत्मसाथ िरी महानिरले आफ्ना नीनत तथा 
कायािमहरु अिानड िढाइरहेकोमा यस िषाको International Day for Disaster Reduction (IDDR) को अिसरमा 
सञ्चालन हनुे विनभन्न सचेतना अनभिवृि तथा क्षमता विकास सम्िन्धी कायािमहरुले महानिरपानलकाले अखततयार िरेको 
विकासमा जोखिम न्यनुनकरणको मूलप्रिाहीकरणको नीनतलाई व्यिहारमा उताना एिं िणुस्तरीय पूिााधार र अटुट 
सेिाप्रिाहमार्ा त महानिरलाई सरुखक्षत र समिृ बनाउन उत्प्ररेणा नमल्ने विश्वासका साथ हाददाक शभुकामना व्यि  
िदाछु ।  
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