
भवनह�बा ट  उ �सज� न  घटा उने
भाडा दता� र ऊजा� �कट�करण अ�यादेशको म�यौदा नगर प�रषदमा पेश ग�रएको �थयो।
यसले भाडामा �लने स���ह�का मा�लकह�ले �स�ट एकाइ र स�ा�वत भाडामा
�लनेह�लाई ऊजा� �कट�करण �दान गन� आव�यक पद�छ।

�ब �ु �तय  वा हन  चाज� र ह�
�स�टले थप चारवटा �व�ुतीय सवारी चा�ज�ङ �टेशन ख�रद गरेको छ । क�वे पाक� ,
एसे�बली ��वायर, र डे ���टमा गाडी चाज�रह� जडान ग�रनेछ।

 

समर�भल �स�टको अ�घ�लो
जलवायु २०२१ �ग�त �रपोट�

जलवायु प�रवत�नमा समर�भलको भू�मका घटाउनुहोस् र
काब�न तट�ता (शमन) तफ�  काम गनु�होस्।
जलवायु प�रवत�न (अनुकूलन) को अप�रहाय� �भावह�को
ला�ग समर�भललाई तयार गनु�होस्।
जलवायु प�रवत�न (इ��वट�) को असमान भार कम गन�
जलवायु काय� र यस काय��ारा �सज�ना भएका अवसर
�न�प� �पमा �वतरण गनु�होस्।

वा�ष�क �पमा, �सट� अफ समर�भल अ�फस अफ स�टेने�ब�लट�
ए�ड इ�भाइरोमे�टले �स�टको जलवायु प�रवत�न काय� योजना,
समर�भल �लाइमेट फवा�ड�मा सूचीब� �ाथ�मकताका
काय�ह�मा भएको �ग�तको बारेमा ��तवेदन जारी गद�छ।

समर�भल �लाइमेट फवा�ड�का तीन मु�य ल�यह� छन्:

पूण� �ग�त �ववरण पढ्नुहोस्:
www.somervillema.gov/climateforward.

�ाथ�मकताह�

�ा�या र अनुवाद सेवाको ला�ग ३११
(६१७-६६६-३३११) मा स�क�  गनु�होस्।

भभख�रै �ा�पत �ला�टह� र फूल लाइन समर�भल ए�भ�यूमा �स�टले
२०२१ मा ५१८ �ख रोपेको छ ।



६ .४%  ते ल  �योग

   ८४%  ते लको
�यो ग

      ८ .५%  ते ल
�यो ग

�स�टले �स�ट भवनह� र �स�टका सवारी
साधनमा अ�य उजा� �दान गदा� ४२१
मे��क टन काव�नडाई अ�साईड बराबरको
उ�सज�न घटायो जुन २०२० भ�दा ५% कम
हो।

ने तृ �व�ा रा  उदा ह रण  
�स�टले �स�ट भवनह� र �स�टका सवारी
साधनह�लाई श�� �दान गदा� ४२१ मे��क
टन काव�नडाई अ�साईड बराबरको उ�सज�न
घटाएको छ, जुन २०२० भ�दा ५% कम हो।

शहरी  वन  �व�ापन  योजना

�यानोपी कभर १४.६% बाट १६% स�म बढाउँदै छ।
�वदेशी �जा�तह�को जनसं�या वृ�� र आ�मणकारी �जा�तह�को जनसं�या घटाउँदै छ।
�स�टको १,०३६ यस �खह�लाई ईमरा� यस बोरेरको खतरालाई स�बोधन गद�  छ।

साव�ज�नक �ान र शहरी वन �वभागले शहरी वन �व�ापन योजना बनाउन आ�नो �ई वष�
�यास पूरा गरेको छ। योजनामा �ाथ�मकताह� समावेश छन्:

बस  ले न  सु धा र
एम.�ब.�ट.ए.सँग वा�श�गटन ���ट र्या�पड
रे�ो�स बस लेन प�रयोजना स�� भयो।
न�तजाको �पमा बस लाइन ज�ह� थ�पयो,
�ा�फक संकेतह� प�रवत�न ग�रयो, र सु�लभान
��वायरदे�ख यु�नयन ��वायरस�म बस-मा�
लेन �सज�ना ग�रयो।

नयाँ पानी मेन
�ई नयाँ संर��त साईकल लेनह�

समर�भल ए�भ�यु उपयो�गता सडक �े�ह�को सुधार प�रयोजना स�� भयो; यो �स�टको
सबैभ�दा ठूलो ह�रत आँधी पानी पूवा�धार �ापनाह� म�ये एक हो। यो प�रयोजनाले
समर�भलको भारी वषा�, बाढ� र ह�रया�लको अभावमा ��त��या �दने �मतामा सुधार गछ� ।
यस प�रयोजनाको प�रणाम �व�प �स�टले �न�न �वषय �ापना गरेको छ। यी सुधारह�ले
भएका ढलह�को आयु �व�तार गन�छ।

सडक  �े �ह�को  सु धा र
 

वषा�को पानी सो�ने �ब�वाह�
पारग�य फुटपाथ

�दगोपन र वातावरण काया�लयमा स�क�  गनु�होस्: 
www.somervillema.gov/ose | www.facebook.com/greensomerville

ose@somervillema.gov | ७८१-८०८-६६२४ | ५० एभर�ीन ए�भ�यू, समर�भल।
e


