बहप्र
व ेतार्नी प्रणाली स्थापना गरिने
ु कोपीय पूर्च
काठमाडौं, जेठ १६
वर्पद् जोखिम न्यूनीकिण गनव बहुप्रकोपीय पूर्च
व ेतार्नी िाविय प्रणाली तथा बहुप्रकोपीय जोखिम आंकलन
प्रणाली स्थापना गरिने भएको छ । आइतबाि अथव मन्री जनार्वन शमावद्वािा प्रस्तुत आर्थवक र्र्व २०७९/८०
को बजेट र्क्तव्यमा जलर्ायु परिर्तवनको प्रर्तकूल असिलाई न्यूनीकिण गनव अनुकूलनका कायवक्रमहरु
सं चालन गने उल्लेि छ ।

वर्पद् व्यर्स्थापनका लार्ग पूर्त
व यािी कायवक्रम मार्वत् जोखिम न्यूनीकिण गने नीर्त र्लएको सिकािले
नेपालको भू–बनोट, जलर्ायु परिर्तवनका कािणबाट र्सखजवत प्रर्तकूल प्रभार्, वर्कास प्रयासहरुबाट उत्पन्न
प्रर्तकूल असिहरु समेतलाई न्यूनीकिण गर्ै वर्पद्का कािण हुने मानर्ीय ि भौर्तक क्षर्त कम गनव प्रर्े श
ि स्थानीय तहको सहकायवमा कायवक्रम सञ्चालन गने भएको छ ।
यसका लार्ग सिकािले िाविय रुपमा ि सबै स्थानीय तहमा जलर्ायु परिर्तवन ि अनुकूलन कायवयोजना
बनाई लागू गनेछ । वर्पद् पूर्त
व यािी, िोज, उद्धाि, िाहत ि पुनस्थावपनामा सं घ, प्रर्े श ि स्थानीय स्तिमा
स्र्यंसेर्क परिचालन गरिने भएको छ ।
त्यस्तै, वर्पद् प्रभावर्तको उद्धाि ि िाहतलाई प्रभार्कािी बनाउन वर्पद् व्यर्स्थापनमा सं लग्न र्नकायहरुको
क्षमता अर्भबृवद्धका लार्ग स्रोतको व्यर्स्थापन गिे को छ । वर्पद् व्यर्स्थापनलाई प्रभार्कािी बनाउन पूर्म
व ा
सप्तिी ि पखिममा कैलालीमा सशस्त्र प्रहिी बलमार्वत वर्पद् उद्धाि तार्लम खशक्षालय स्थापना हुनेछ ।
बजेट र्क्तव्य अनुसाि पूर्ावधाि र्नमावणका ठू ला आयोजनाहरुमा वर्पद् जोखिम न्यून गनव जलर्ायु परिर्तवन
अनुकूलनका उपायहरु अर्लम्र्न गनुप
व ने भएको छ ।

सिकािले जलर्ायु परिर्तवनका कािण वहमाली क्षेरमा परििहेको असिहरुबािे अध्ययन अनुसन्धान गनव तथा
वहम मोसमी प्रणालीहरुको र्निन्ति अनुगमन गनव हाल सं चार्लत नौर्टा वहम केन्रहरुलाई पूणव स्र्चार्लत
रियल टाइम प्रणालीमा स्तिोन्नर्त पर्न गने भएको छ ।

ु ासभा ि मनाङका
त्यस्तै, जलर्ायु परिर्तवका कािण उत्पन्न वहमताल वर्स्र्ोटको जोखिम कम गन सं िर्
एक–एक र्टा तथा सोलुिम्ु बुका र्ुईर्टा वहमतालमा िहेको पानीको सतह घटाउने ि तल्लो तटीय क्षेरहरुमा
पूर्स
व ूचना प्रणालीको स्थापना गरिने भएको छ ।
सिकािले वर्पद्का घटनाबाट प्रभावर्त जनसं ख्याको तथ्याङ्कका आधाि र्नमावण गिी िाहत ि पुनरुत्थानका
कायवक्रमहरु सञ्चालन गने भएको छ ।
वर्पद् जोखिम न्यूनीकिण तथा व्यर्स्थापनका यी कायवहरुका लार्ग सिकािले िाविय वर्पद् जोखिम न्यूनीकिण
तथा व्यर्स्थापन प्रार्धकिणलाई एक अबव ६१ किोड वर्र्नयोजन गिे को छ ।
त्यसै गरि, २०७२ बैशाि १२ को भूकम्पपर्छको पुनर्नवमावणका बााँकी िहेका काम सम्पन्न गनव ९ अबव ४४
किोड रुपैयााँ वर्र्नयोजन गरिएको छ । गत पुसमा िाविय पुनर्नवमावण प्रार्धकिणको कायवकाल सम्पन्न
भएपिात बााँकी िहेका काम शहिी वर्कास मन्रालय, िाविय वर्पद् जोखिम न्यूनीकिण तथा व्यर्स्थापन
प्रार्धकिण, स्थानीय पूर्ावधाि वर्भाग, पुिातत्र् वर्भाग लगायतले गरििहेका छन् ।

