
प्रसे विज्ञप्ति 

माननीय अर्थमन्त्री डा. यिुराज खप्तििडाले इण्डोनेशियाको बालीमा भइरहेको विश्व बैक िर्ा अन्त्िराथविय मदु्रा कोषको 
बावषथक बैठकको प्तसलप्तसलामा जलिाय ु पररििथनबाट अप्तिकिम जोशखममा परेका २० िटा मलुकुहरुमध्ये नेपालको 
प्रप्तिप्तनप्तित्ि गरेर सो कायथक्रममा बोप्तलरहँदा हामीले नगरेको गल्िीको सजाँय हामीले भोप्तगरहेकोमा आफूलाई दुुःख 
लाप्तगरहेको बिाउनभुयो । िरपप्तन जलिाय ुपररििथनको जोशखममा परेका मलुकुहरुका लाप्तग विकप्तसि मलुकुहरुको समूह 
जी २० ले गरेको पहललाई प्रिंसा गदै उहाँले यसमा जमथनीले र्प चासो देखाएर सहयोग गने इच्छा व्यक्त गरेकोमा 
सराहना व्यक्त गनुथ भयो ।  

उहाँले विश्वको जनसंख्यामा नेपालको वहस्सा ०.३९ प्रप्तििि रहेकोमा जलिाय ुपररििथनमा हाम्रो वहस्सा ०.०२७ प्रप्तििि 
रहेबाट नेपाल जलिाय ुपररििथनको कारक छैन भन्ने स्ििुः प्रमाशिि हनुे बिाउनभुयो । विकप्तसि मलुकुहरुको आप्तर्थक 
वक्रयाकलापका कारि जलिाय ु पररििथनबाट नेपालको वहमाली अर्थिन्त्रमा प्रप्तिकूल प्रभाि परेको, वहमिालहरु फुट्न 
र्ालेको, अस्िभाविक बषाथ, खडेरीका कारि कृवषमा प्रप्तिकूल असर पनथ र्ालेको, नयाँ रोगहरु देशखन र्ालेको, जलविद्यिु 
उत्पादन अप्तनशिि हुँदै गएको, जैविक विविििामा समेि प्रप्तिकूल असर परेको भएिापप्तन नेपाल आफैले यी समस्याहरु 
समािान गनथ पहल गरररहेको उहाँले उल्लेख गनुथभयो ।  

नेपालले जलिाय ु पररििथनका असरहरुलाई न्त्यूनीकरि िर्ा अनकुुलन गनथ जलिाय ु पररििथन राविय कायथयोजना िर्ा 
जलिाय ुपररििथन स्र्ानीय कायथयोजना अिलम्िन गनुथका सारै् चौिौं योजनामा जलिाय ुपररििथनका असरलाई न्त्यूनीकरि 
गने कायथक्रम सबै क्षेरमा मूलप्रिाहीकरि गरेको, बावषथक बजेटका कायथक्रमहरुमा जलिाय ुपररििथनलाई सम्िोिन गने 
गरी प्तलएका उपायहरुको परीक्षि (Climate Change Budget Auditing) िरुु गररएको र एक प्तिहाई बजेट प्रत्यक्षरुपमा 
जलिाय ु अनकुुलन गनथमा विप्तनयोजन भएको िर्ा गैर सरकारी क्षेर, प्तनजी क्षेर र सहकारी क्षेरबाट समेि जलिाय ु
पररििथन अनकुुलनमा पहल गरररहेको उहाँले बिाउनभुयो ।  

नेपालले ददगो विकास लक्ष्य कायाथन्त्ियनमा जलिाय ु पररििथन अनकुुलन सम्िन्त्िी आिश्यकिा पवहचान, आिश्यक 
कायथक्रमहरुको िजुथमा, सरकारले गनुथपने लगानीको अनमुान र अनगुमन िर्ा मूल्यांकनको पररपाटी पप्तन स्र्ावपि गरेको 
विषय उठाउन ुभयो ।  

नेपाल जस्िा गररब मलुकुहरुले जलिाय ु पररििथन अनकुुलनका लाप्तग आफ्नो स्रोि सािन िेरै जटुाउन नसक्न े र यो 
विषय विश्व समदुायको शजम्मेिारीको पप्तन विषय भएकोले अनदुानको रुपमा विकप्तसि मलुकुहरुले सहायिा प्रदान गनुथपने 
दावयत्ि रहेको िफथ  संकेि गदै डा. खप्तििडाले नेपाल अप्तिकम विकप्तसि रािबाट माप्तर् उठ्न खोजेकोमा जलिाय ुजोशखम 
सूचकले हामीलाई अप्तनशिििामा राखेकोले पप्तन जलिाय ुपररििथनको क्षेरमा र्प काम गनुथपने र जोशखम न्त्यूनीकरि र 
बहन क्षमिा विकासको लाप्तग पप्तन आप्तर्थक र प्राविप्तिक सहयोगको नेपालले अपेक्षा गरेको विषयमा जोड ददनभुयो ।  

आजै, संयकु्त अप्तिराज्यको अन्त्िराथविय विकास प्तनयोग (प्तडएफआइडी) को एशिया प्रिान्त्ि क्षेर हेने प्रमखु प्तमस 
क्यामरुनसँग भएको छलफलमा प्तडएफआइप्तडले नेपालसँगको सम्िन्त्ि विकास, प्तनजी क्षेरको विकास र खासगरी लगानी 
बोडथको क्षमिा विकासमा ददएको सहयोग, स्र्ानीय िहहरुमा क्षमिा विकासको लाप्तग गरेको सहयोग, िासकीय क्षमिा 



विकास र अन्त्य दाि ृ प्तनकायसँगको सहकायथमा समेि नेपालको विकासमा पयुाथएको सहयोगको डा. खप्तििडाले सराहना 
गनुथभयो । सो छलफलमा भकुम्प पप्तछको पनुप्तनथमािको लाप्तग, कुल गाहथस्र् उत्पादनको र्प २० प्रप्तििि स्रोि चावहने  
र सो मध्ये करीब आिा वहस्सा घर पनुप्तनथमाथिमा चावहने, शिक्षा स्िास््य र सामाशजक सरुक्षा जस्िा मौप्तलक हकका 
क्षेरमा र्प लगानी गनुथपने बेलामा भकुम्प पप्तछ पनुप्तनथमािमा स्रोि खशचथन ुपने भएकोले र्प सहायिा चावहने जानकारी 
गराउन ुभयो ।  
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