कर्णाली प्रदे शस्तरीय विपद् जोखिम न्यूनीकरर् तथण व्यिस्थणपन विषयक
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प्रदे शस्तरीय विपद् जोखिम न्यूनीकरर् तथण व्यिस्थणपन विषयक अभिमुिीकरर् कणयाक्रम कर्णाली प्रदे शको
सुिेतमण सम्पन्न िएको छ । मुख्यमन्री तथण मन्रीपररषद कणयणालयकण भनभमत्त प्रमुि सखचि आनन्द सणरुको
प्रमुि आभतथ्यतणमण िएको कणयाक्रममण आन्तररक मणभमलण तथण कणनून मन्रणलयकण सखचि प्रेमरणज भिरी, सुिेतकण
सहणयक प्रमुि खजल्लण अभिकणरी ईश्वरीप्रसणद पणण्डे, विभिन्न सरोकणरिणलण भनकणयकण प्रभतभनभिहरुको उपखस्थभत
भथयो ।

कणयाक्रममण भनभमत्त प्रमुि सखचि सणरुले घटनण घट्नणसणथ तुरुन्त प्रभतकणयाको टोली पररचणभलत िना सवकएमण
विपदबणट हुनसक्ने क्षभत कम िना सवकने िणरर्ण व्यक्त िनुि
ा यो । उहणाँले सणिन स्रोत एकीकृत रुपमण
पररचणलनकण लणभि बेग्लै रर्नीभतको आिश्यकतण औल्यणउनुियो । भनभमत्त प्रमुि सखचि सणरुले स्थणनीय तहले
तथ्यणङ्क प्रविष्ठ िदणा विशेष सतकातण अपनणउनुपने िणरर्ण रणख्नुियो ।

यसै िरी आन्तररक मणभमलण तथण कणनून मन्रणलयकण सखचि भिरीले विपद् कणबु बणवहरको पररखस्थभत रहेकणले
ु णनको आिणरमण पूित
पूिणानम
ा यणरी िनुप
ा नेमण जोड ददनुियो । उहणाँले कर्णाली प्रदे श सरकणरले प्रत्येक बषा विपद्कण
क्षेरमण कणम िने सं घ सं स्थणहरुसाँि छलफल िरी योजनण तयणर पणने िरे को जणनकणरी िरणउनुियो । तर यभत
हुदणहुाँदै पभन अपेक्षण अनुसणरको नभतजण हणभसल हुन नसकेको उहणाँको िणरर्ण भथयो ।
सुिेतकण सहणयक प्रमुि खजल्लण अभिकणरी ईश्वरीप्रसणद पणण्डे ले खजल्लण विपद् व्यिस्थणपन सभमभतले विपद्कण
क्षेरमण कणया िने सं घ सं स्थण र स्थणनीय तहकण बीचमण पुलको कणया िररररहेको जणनकणरी िरणउनुियो । सुिेत
बहुप्रकोपीय विपद्को जोखिममण रहेको िन्दै उहणाँले ितिषा डढे लोकण कणरर् िेरै क्षभत िेहोनुप
ा रे को बतणउनुियो
।

यसै िरी दै लेि, जणजरकोट, हुम्लण, कणभलकोट, मुि,ु सल्यणन लिणयतकण खजल्लणकण प्रभतभनभिहरुले आ आफ्नण
खजल्लणमण विपद्को अिस्थण र िईरहेकण कणयाहरुबणरे जणनकणरी िरणउनुिएको भथयो ।
कणयाक्रममण रणविय विपद् जोखिम न्यूनीकरर् तथण व्यिस्थणपन प्रणभिकरर्कण कणयाकणरी प्रमुि अभनल पोिरे लले
National Disaster Resilience Framework 2021-2030 कण ८ िटण प्रणथभमकतणकण क्षेरहरुबणरे जणनकणरी
िरणउनुिएको भथयो । यस्तै प्रणभिकरर्कण उपसखचि रणजेन्र शमणाले विपद् र प्रिणिमण आिणररत पूिस
ा ूचनण
प्रर्णलीबणरे जणनकणरी िरणउनुियो ।

