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यो प्रितवेदन संयुक्त राष्ट्र संघ आवासीय संयोजकको कायार्लय र अरु मानवीय संस्थाहरूको सहकायर्मा तयार गिरएको हो। 
यसलाई १४ बैसाख २०७२ गते प्रकािशत गिरएको हो। यसले १३ बैसाखदेिख १४ बैसाखसम्मका घटनाहरू समेटेको छ। अकोर् 
प्रितवेदन १५ बैसाख अिप्रलितर प्रकािशत गिरन ेछ।  

महत्वपुणर् घटनाहरू
• नेपाल सरकारले १४ बैसाख गते सम्म ३,३५१ जनाको मृत्यु 
भएको र ६,८३३ जना घाइते भएको जनाएको छ। 

• यस भूकम्पबाट ३९ िजल्लाका ८० लाख जना प्रभािवत 
भएका छन्। सो मध्ये २० लाख जना अित प्रभािवत ११ 
िजल्लामा बस्दछन्।

• अित आवश्यक भएका कुराहरूमा खाध्यान्न, पानी, बास 
तथा औषिध पछर्न। १४ लाख भन्दा बढी मािनसहरूलाई 
खाध्यान्न को जरुरत छ। 

• काठमाडौँ अन्तरािष्ट्रय िवमानस्थलमा िभड कम गनर्को 
िनिमत्त काठमाडौँ िवमानस्थलमा मानवीय सेवा क्षेत्र 
स्थापना गिरएको छ।

िस्थितको िसंहावलोकन
७.८ रके्टर से्कलको भूकम्प गएकेा तीन िदन पिछसम्म पिन नेपालको मध्यमाञ्चल तथा पिश्चमाञ्चल क्षेत्रहरूमा थप साना 
भूकम्पहरू जानेक्रम जारी भई मािनसहरूको जीवन प्रभािवत भई रहकेोछ। धेर ैमािनसहरू घर छाडेर बािहर सुत्न ेक्रम जारी छ। 
अकोर् ठुलो भूकम्प आउने हल्लालाई नसुनेर िमलेसम्म मािनसहरूलाई घर फकर् न आग्रह गदैर् २७ अप्रीलमा नेपाल सरकारले 
सावर्जिनक सूचना प्रकािशत गरकेो छ। (स्रोत: नेपाल इमजेर्ंसी अपरसेन सेन्टर http://neoc.gov.np/en/)
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िवगत २४ घण्टामा नेपाल सरकारल ेमृतकको सङ्ख्या २,२८८ बाट ३,३५१ पुगेको जानकारी गराएको छ। यिह अविधमा घाइतेको 
सङ्ख्या ५,८५० बाट बढेर ६,८३३ पुगेको छ। िबकट गाउँहरूमा खोजतलास तथा उद्दार कायर् शुरु भएपिछ यी सङ्ख्याहरू अझै 
बढ्ने अपेक्षा गिरएको छ।अिहलेसम्म भेिटएका मृतकहरूमा धेरजैसो भक्तपुर, काठमाडौँ र लिलतपुरका रहकेा छन्।

प्रारिम्भक अनुमान तथा पिछल्लो भूकम्प चाप मापन अनुसार ३९ िजल्लामा ८० लाख मािनसहरू प्रभािवत भएका छन्। त्यसमध्ये 
२० लाख मािनसहरू अित प्रभािवत ११ िजल्लाहरू बसोबास गदर्छन्। सन ्२०११ को जनगणना आधार िलई तथा नेपालको 
जनसङ्ख्याको प्रभािवत िजल्लाका ५० प्रितशत मािनसहरूलाई यस भूकम्पले प्रभाव पारकेो छ भन्ने नेपाल सरकारको 
मागर्दशर्नलाई आधार मानेर प्रभािवत मािनसको यो सङ्ख्या अनुमान गिरएको हो। न्यून गुणस्तरीय सामग्रीको प्रयोग गरी बािहरी 
िभत्ता वा जग बनाइएका न्यून गुणस्तरीय तथा कमजोर घरहरूमा बस्ने पिरवारहरूलाई पिन यस अनुमानमा समावेश गिरएको छ। 
प्रभािवत जनसङ्ख्याको अनुमान गदार् भूकम्पको चाप पिन थप आधार मािनएको छ। यस अनुमान केवल आधारभूत तथ्याङ्क 
तथा मोडलहरूमा आधािरत छन्। िय सङ्ख्याहरु केवल साङ्केितक मात्र हुन् त्यस कारण प्रारिम्भक योजनाको लािग मात्र 
उपयोग गनर् िमल्छ।   

प्रारिम्भक जानकारीअनुसार १४ लाख मािनसहरूलाई खाध्यान्न को जरुरी छ। यस मध्ये ७ लाख ५० हजार मािनसहरू भूकम्पको 
केन्द्रिबन्दकुो निजक कमसल घरहरूमा बस्छन्। कृिषजन्य जीिवकोपाजर्न र खाध्य सुरक्षामा यसको असर अित न ैबढी हुने 
अपेक्षा गिरएको छ।

पाल, औषिध, शल्य िचिकत्सा सामाग्रीहरू र मृतकहरूलाई हाल्न िमल्ने झोलाहरू तत्काल आवश्यक परकेा स्वास्थ्य सम्बन्धी 
वस्तुहरू हुन्।

काठमाडौँ उपत्यकाको सावर्जिनक जीवन शान्त छ। आज साना िकराना पसलहरू खुले पिन ठूला पसलहरू अझै बन्द छन्। 
पेट्रोल र िडजेलको जगेडा मौज्दात घट्दै जाँदा, कार र ट्रकहरू पेट्रोल पम्पमा लाइन लाग्न थालेका छन्। बैंकहरू अझै बन्द नै 
छन्। अटोमेिटक बैंिकंङ मेिशनहरू चिलराखेको भए पिन मेिशनहरूमा पैसा थिपंदै गिरएको छैन।

काठमाडौँमा मोबाइल नेटवकर् हरू अझ ैपिन चिलरहकेा छन्। तर नेटवकर्  हराउने वा धान्न नसक्ने क्रम चालु छ। NCELL ले 
ग्राहकहरुलाई हरके िदन रू २० बराबरको सेवा र ५० वटा SMS िसत्तैमा गनर् िदएको छ र नेपाल टेिलकमले छोटो कलहरू िसत्तैमा 
गनर् िदने व्यवस्था गरकेो छ। 

काठमाडौँभिर सीिमत िबजुली सेवा प्रदान गिरएको छ र धेरजैसो घर तथा अिफसहरू िबजुलीको लािग जेनरटेरमा िनभर्र भई 
रहकेा छन्।

प्रभािवत क्षेत्रहरूका प्रवेश िवन्दहुरूमा िभड कम गनर् र जीवन रक्षाका सामाग्रीहरूको ओसार पोसारमा सहजता ल्याउनका लािग 
काठमाडौँ अन्तरािष्ट्रय िबमानस्थल (जहाँबाट ठूला उद्दार कायर्हरू संचालन भइरहकेा छन्) मा मानवीय सेवा क्षेत्र (हुमिनटेिरयन 
से्टिजङ एिरया) स्थापना गिरएको छ। मुख्यबाटाहरू खुलेका भए पिन शाखा (छेउछाउका) बाटाहरू बन्द छन् र पहँुच योग्य 
छैनन्।

मौसमिवद्हरूले आगामी दश िदनका लािग पानी पनेर् अनुमान गरकेा छन्। 
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मानवीय सहयोग

�  िशिवरमा समन्वय र व्यवस्थापन
सहयोग :
सरकारले िशिवरको रूपमा प्रयोग गनर् काठमाडौं विरपिरका १६ खुला स्थानहरू पिहचान गरकेो छ। सबै १६ साइटहरूमा िशिवर 
राख्न सहयोगको लािग अनुरोध गिरएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पिहचान भएका १६ िशिवरहरूको ब्याबस्थापनका लािग एक 
६ सदस्यीय थप टोिल आउदैछ।  

सशस्त्र प्रहरी अिधनस्त जग्गामा पाँच वटा िशिवर क्याम्पहरू स्थापना गिरएको छ। यी िशिवरहरूमा पानीको व्यवस्था छ।

�  िशक्षा
सहयोग: 
यस क्लस्टरले बाल-मैत्री स्थानहरूमा मनोबैज्ञािनक तथा सामािजक सेवा प्रदान गनर् बाल बािलका संरक्षण िवशेषज्ञहरूसँग 
समन्वय गिररहकेो छ। 

अित प्रभािवत िजल्लाहरूका लािग क्लस्टर सदस्यहरू िनयुक्त गिरएको छ। यी सदस्यहरूले िजल्ला िशक्षा अिधकारीसँग 
िवद्यालयहरूमा भएको क्षित र अस्थायी िशिवरका लािग प्रयोग भएका िवद्यालयहरूको सूचना सङ्कलन गरी सहयोगको समन्वय 
गनेर्छन्। 

प्रभािवत समुदायहरूलाई सामिजक एवम् मनोबैज्ञािनक सहयोग; पानी, सरसफाई र शारीिरक हरेचाह (वास); स्वास्थ्य, पोषण; र 
बाल संरक्षणसम्बन्धी जानकारी प्रदान गनर्का लािग बाल संरक्षण र संचारका सने्दशहरू बनाइदै छन्। 

कमी र अवरोधहरू:
यो क्लस्टरले िजल्ला िशक्षा अिधकारीहरू सँग र बाल सुरक्षा िनकाय सँग काम गररे बाल मैत्री स्थानहरूमा आवश्यक मानव 
संसाधन को अनुमान गनेर्छ।

�  खाध्य सुरक्षा
आवश्यकताहरू:
नेपाल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा खाध्यान्न िवतरण गनेर् र क्लस्टरका सदस्यहरूले काठमाडौँ बािहरका िजल्लाहरूमा 
खाध्यान्न िवतरण गनर् खाध्य सुरक्षा क्लस्टरले सहमित जनाएको छ। प्रारिम्भक सङ्केतहरू अनुसार १४ लाख मािनसहरूलाई 
खाध्यान्नको आवश्यकता परकेो छ। यस मध्ये ७ लाख ५० हजार मािनसहरू भूकम्पको केन्द्रिबन्दकुो निजक ग्रामीण घरहरूमा 
बस्छन्। कृिषजन्य जीिवकोपाजर्न र खाध्य सुरक्षामा यसको असर अित नै बढी हुने अपेक्षा गिरएको छ।

सहयोग:
खाध्यान्न िलएर ट्रकहरू काठमाडौँ बािहरका प्रभािवत िजल्लाहरूतफर्  लागेका छन्। खाध्यान्न िवतरण २८ अिप्रल २०१५ देिख शुरु 
हुनेछ।

गोखार्, लम्जुङ, िसन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धािदङ, रामेछाप, काभ्रे, भक्तपुर र लिलतपुर िजल्लाका लािग चार वटा 
मूल्याङकन टोलीहरू पठाइएका छन्। 

कमी र अवरोधहरू: 
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सहयोगका कस्ता कामहरू भइरहकेा छन् र गिरएका प्रयासहरूलाई कसरी एकापसमा समायोजन गनर् सिकन्छ भनेर िविभन्न 
िनकायहरूलाई स्पष्ट जानकारी िदनको लािग अन्तर क्लस्टर समन्वयमा जोड िदनु जुरुरी छ। 

खाध्यन्यको सुिनिश्चततालािग कुन स्तरको सहयोग आवश्यक छ भिन िनिश्चत गनर्को लािग भइरहकेो जगेडा खाद्यान्नको 
उपयोगको बारमेा नेपाल खाध्य संस्थानबाट स्पष्ट हुनु जरुरी छ। 

� स्वास्थ्य 
आवश्यकताहरू: 
उद्दारका कामहरूमा सहयोग पुयार्उन िचिकत्सक लगायतका खोजतलास र उद्धार टोलीहरूको ठुलो िभड लागेको छ। सबैका 
कामहरूमा समन्वय होस् तथा प्रभािवत ठाउँहरूमा सहयोग पुगोस ्भनेर सरकारले नेपाल आउन ेसब ैिचिकत्सक टोलीहरूलाई 
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गनर् अनुरोध गरकेो छ।  

अस्पतालहरू धान्न सक्न ेक्षमता भन्दा बढी संचालनमा आएका छन्। प्रमुख अस्पतालहरूमा आकिस्मक सेवा कक्ष (आई. सी. 
यू.) ठाउँ खाली छैनन्। शवहरूको व्यवस्थापन गनर् गाह्रो भएकोछ र िचरफारका सुिवधाहरूले थेगी रहकेा छैनन्। हिस्पटलहरूलाई 
उपचार सामग्री जस्तै अिक्सजन, र स्वास्थ्यकमीर्हरू खास गररे शल्यिचिकत्सकहरू, हाडजोनीर् िबज्ञहरू र प्यारमेिडकहरूको को 
खाँचो छ।  

मोबाइल अस्पतालहरू २४ देिख ४८ घन्टािभत्र नेपाल आइपुग्ने अनुमान गिरएको छ। संलग्न िनकायहरूलाई के िचिकत्सा सहयोग 
उपलब्ध वा के  योजना गिरएको छ भन्नेबारमेा क्लस्टरलाई अद्याविधक जानकारी िदन अनुरोध गिरएको छ। 

सहयोग:
केन्द्रीय तहको समन्वय ‘आकिस्मक स्वास्थ्य संचालन केन्द्र’ (एचइओसी) मा रहकेो छ। सहयोग समन्वयका प्रयासहरूलाई टेवा 
िदन क्षेत्रीय टोली २८ अिप्रल २०१५  मा आउन ेअपेक्षा गिरएको छ। िजल्ला स्तरमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सहयोगको कायर्हरूलाई 
समन्वय गनर् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयल ेबिरष्ठ िनदेर्शकहरूलाई खटाएको छ। यसको अलावा शहरी िवकास तथा 
भवन िनमार्ण िवभागलाई केन्द्रीय तहका अस्पतालहरूको तुरुन्तै संरचनात्मक लेखाजोखा गनर् अनुरोध गिरएकोछ। 

स्वास्थ्य सम्बन्धी सहयोगको कायर्हरूलाई टेवा पुयार्उन गोरखामा रािष्ट्रय िचिकत्सकहरूको चार टोली र धािदङमा एउटा 
अन्तरार्िष्ट्रय िचिकत्सक टोली पिरचालन गिरएको छ। क्लस्टरले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र केन्द्रीय तहका 
अस्पतालहरूको लािग १० वटा टेन्ट पिरचालन गरकेो छ र  उक्त मन्त्रालयको लािग ४ वटा आई. इ. एच. के.  पठाएको छ। 
िविभन्न अस्पतालहरूलाई ५ वटा शल्य सामग्री बाकस र नेपाली सेनालाई ४५० वटा शव झोला हस्तान्तरण गरकेो छ। 

� बन्दोबस्त
आवश्यकताहरू:
सहयोगका प्रयासहरूमा दोहोरोपना हटाउन र उपलब्ध साधनहरूको अिधकतम उपयोग गनर्  यस्तो ठूलो स्तरको प्रकोप र 
त्यसलाई सामना गनर् चािहने बृहत कायर्क्रमको लािग संलग्न मानवीय सहयोग समुदायको बीचमा साधनस्रोतको उच्च समन्वय र 
सुचना को आदानप्रदानमा आवश्यक हुन्छ।  

पहाडी भू-बनोट क्षितग्रस्त पूवार्धार संरचनाहरू, भािचएका पुलहरू, र भित्कएका राजमागर्हरूका कारण प्रभािवत धेर ैक्षेत्रहरूमा 
पुग्न किठन भएको जनाइएको छ । मोटर बाटोहरूका बारमेा स्पष्ट जानकारी नहुनाले मानवीय उद्दार सामाग्रीहरू पुयार्उनमा थप 
किठनाई हुनेछ।   
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उद्दार गनेर् समुदायले मानवीय उद्धार सामाग्रीहरू पुयार्उन सकून भनेर िनिश्चत हुनका लािग आवश्यकताको आधारमा थप उडान 
तथा गाडीहरू उपलब्ध गराइने छ।

सहयोग:
प्रभािवत क्षेत्रहरूका प्रवेश िवन्दहुरूमा िभड कम गनर् र जीवन रक्षाका सामाग्रीहरूको ओसार पोसारमा सहजता ल्याउनका लािग 
काठमाडौँ अन्तरािष्ट्रय िबमानस्थल (जहाँबाट ठूला उद्दार कायर्हरू संचालन भइरहकेा छन्) मा मानवीय सेवा क्षेत्र (हुमिनटेिरयन 
से्टिजङ एिरया) स्थापना गिरएको छ। 

नेपाल सरकारलाई मद्दत गनर् तथा लोिजिस्टक क्लस्टर संचालनमा सम्पूणर् समन्वयको िनिम्त काठमाडौँमा लोिजिस्टक क्लस्टर 
कोिडनेसन सेल स्थापना गिरएको छ।

लोिजिस्टक क्लस्टरले आफ्नो िवशेष खटाइएका कमर्चारीहरू माफर् त नेपालका सरकारी अिधकारीहरूसँग िमलेर यो क्षेत्रमा 
उपिस्थत रािष्ट्रय र अन्तरािष्ट्रय सेनाका िनकायहरूसँग हुने  िनजामती-सैन्य अन्तरिक्रयालाई समन्वय गनेर्छ।

कमी र अवरोधहरू:
७.९ रके्टर से्कलको पिहलो भूकम्प आए लगायत अरु धेर ैठूला झट्काहरू लगातार आइरहकेा हुनाले पिहलो भूकम्पले कम्जोर 
पािरसकेको योजनाको पूवार्धारहरू अझै कम्जोर भएर भित्कने सम्भावना बढ्दै छ।

काठमाडौँ िबमानस्थलमा बढ्दो भीडभाडको कारण िवदेशबाट आएका राहत सामाग्रीहरू सिजलो संग र िछटो प्रिक्रया हुन 
नपाउँदा िबदेशी राहत कायर् िढलो हुन सक्ने सम्भावना छ।  

काठमाडौँ शहर र िवमानस्थल जोड्ने बाटो खुला र चल्तीमा भएता पिन नेपालका अरू ग्रािमण स्थानहरू सम्म पुग्ने बाटोको 
िस्थित अझै पिन स्पष्ट छैन।

�  पोषण 
आवश्यकताहरू:
भूकम्पले प्रभािवत पाँच वषर् भन्दा साना बालबािलकाहरू र गभर्वती तथा सुते्करी मिहलाहरूका सङ्ख्या अनुमान गिरएको छ। 
यस पिछको क्लस्टर िमिटंग २८ अिप्रल २०१५ तािरखमा हुनेछ र त्यस िमिटंगमा यी सङ्ख्याहरूको िनणर्य हुनेछ। 

सहयोग:
क्लस्टर सदस्यहरू सँग पोषण क्लस्टरको कुरा अगाढी सािरएको छ र हरके िजल्लामा िजल्ला सहयोग मूल संस्थाहरूको 
पिहचान गिरनेछ। यसको िनणर्य पिन अकोर् िमिटंगमा गिरनेछ।

कमी र अवरोधहरू:
भूकम्प प्रभािवत जनताहरू मध्ये सबै भन्दा खाध्यान्न खाँचो भएको मािनसहरूलाई खाध्यान्न पुयार्उन गाहोर् हुनेछ र WFP लाई 
यस िसिलिसलामा िमिटंग गनर् आग्रह गिरएको छ।
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�  सुरक्षा
आवश्यकताहरू:
भूकम्प प्रभािवत मािनसहरूलाई तत्काल टेन्ट, स्वास्थ्य हरेचाह र मनोरन्जन समाग्रीको आवश्यकता छ। उनीहरूलाई मनोवैज्ञािनक 
साथको पिन उित्तनै खाँचो छ। त्यस्तै सुरिक्षत बस्ने ठाउँ, लुगा फाटो, मिहला तथा केटाकेटीलाई हुन सक्ने लैंिगक िहंसाबाट 
सुरक्षा र छुिट्टन पुगेका पिरवारलाई एकै ठाउँ िलएर आउनु पनेर् अिहलेको आवश्यकता हो। 

सहयोग: 
मिहला तथा बच्चाहरूको दैिनक स्वास्थ्यको लािग अित आवश्यक समाग्रीहरू िवतरणको लािग खिरद प्रकृया अिघ बढाईएको 
छ। क्लस्टरले यस्तो अवस्थामा कसरी सुरिक्षत रहने िवषयमा प्रभािवत व्यिक्तहरूलाई िविभन्न ठाउँमा तािलम िदन पिन शुरू 
गरकेो छ। 

क्लस्टरका सदस्यहरूले भक्तपुर, लमजुङ, गोरखा र िसन्धुपाल्चोकमा तत्काल बाल मैत्री स्थान (सीएफएस) स्थापना गनेर् कुरामा 
सहमत भएका छन्।

कमी र अवरोधहरू:
सम्पूणर् प्रभािवत िजल्लाहरूको आवश्यकता पूितर्  गनर्का लािग थप साझेदारहरूको खाँछो छ।

�  बसोवास
सहयोग:
प्रभािवत व्यिक्तहरूलाई िवतरण गनर्, ७७६० ितरपालहरू िजल्ला व्यवस्थापन केन्द्रहरूमा पठाइएको छ।  

�  पानी, सरसफाई र शारीिरक हेरचाह
प्रितिक्रया:
क्लस्टर िनकायहरूको सहयोगसिहत सरकारी िनरक्षण टोलीहरू प्रभािवत ११ िहल्लाहरूमा पठाइएको छ। 

कमी र अवरोधहरू:
क्लस्टरलाई यी थप सामाग्रीहरूको आवश्यकता छ: २५००० सरसफाई बाकस, २०००० ितरपाल, २५०० ली. क्षमता भएको ४० 
वटा ट्यांकी, जिमनिभत्रबाट पानी िझक्न ेबोिरंग यन्त्र संचालन गनर्का लािग गनर् २ वटा जेनेरटेर। २०००० आक्वा ट्याब्लेट, घरमा 
पानी राख्ने भाँडा र थप आपतकालीन पम्प र उपकरणहरू। 

धािदंग र भक्तपुरमा पानी, सरसफाई र शारीिरक हरेचाहको लािग चािहने सामग्रीहरूको िवतरण कम छ।

प्रभिवत समुदायहरूसंगको संचार
आवश्यकताहरू:
क्षेत्र-िबशेष संदेशहरूको िवकासमा समथर्न गनर्को लािग प्रभािवत जनसङ्ख्याको आवश्यकताहरूको िबस्तृत आँकलन गनर् जरुिर 
छ। यसको अलावा, सहज संचारको लािग रिेडयो लगायतका उपकरणहरू िशिवरहरूलाई र समुदायहरूलाई िवतरण गनर् 
आवश्यक छ।
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सहयोग:
प्रभािवत जनसङ्ख्यासम्म पुग्नेगरी, भूकम्पको झट्काहरूको िबषयमा र जनसमुदाय समथर्नको िबषयमा, िविभन्न रिडयोहरूमा 
महत्वपुणर् सने्दशहरूको कायर्क्रमहरू सुरु गिरएको छ। यस िकिसमका कायर्क्रमहरू दैिनक रुपमा प्रसािरत हुनेछन् र भिवष्यमा 
दईु-तफीर् बातार्लाप र थप क्षेत्र-िबशेष संदेशहरूको प्रसारण गनर् सिकनेगिर कायर्क्रमहरूको िवकास गिरनेछ। 

रािष्ट्रय स्वास्थ्य िशक्षा तथा संचार केन्द्रले रिेडयोद्वारा महत्वपुणर् पूणर्-सहमित भएका संदेशहरू िवतरण गनर् थालेको छ। 
सने्दशहरू मुख्यतः स्वास्थ्यको िबषयमा केिन्द्रत भएपिन, रािष्ट्रय स्वास्थ्य िशक्षा तथा संचार केन्द्रले अरु क्षेत्र-िबशेष 
संदेशहरूपिन आफ्नो च्यानलहरूद्वारा िवतरण गनेर्छ। 

कमी र अवरोधहरू:
प्रभािवत जनसङ्ख्याको आवश्यकताको बारमेा पयार्प्त मात्रामा जानकारी नहँुदा महत्त्वपूणर् क्षेत्र-िबशेष संदेशहरूको िवकासमा 
असर परकेो छ। जानकारी पाउँदैगएपिछ साझा सने्दशहरूको बारमेा सहमितमा पुिगनेछ र क्लस्टरसंग बाँिडनेछ। 

प्रभािवत समुदायसंग संचाररत सम्पूणर् िनकायहरूको एक अकार्सँगको समन्वय चुनौतीपूणर् रहँदै आएको हो। फलस्वरुप, 
भूकम्पीय झड्काहरूको प्रभावको बार ेिविभन्न अफवाहहरू समुदायमा फैिलन थालेको छ। खोजी, उद्धार र उपचारको लािग 
कायर्रत सबै िनकायहरूबाट एउटै सने्दश प्रभािवतहरूसँग पुयार्उन ुर प्रभवाितहरूले सिह सिह जानकारी पाइरहकेा छन् भन्ने 
कुराको सुिनिश्चत गनुर् िनकै्क गाहोर् छ।

साधारण समन्वय 
नेपाल सरकारले उद्धार कायर् को नेतृत्व गिररहकेो छ। रािष्ट्रय आपतकालीन कायर्संचालन केन्द्र संचालनमा छ। 

HCT ले रािष्ट्रय आपतकालीन कायर्संचालन केन्द्र, मानवीय समन्वयकतार् क्षेत्र तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को कायार्लयमा समन्वय 
केन्द्र स्थापना गरकेो छ। 

संयुक्त राष्ट्र संघ िबपत मुल्यांकन तथा समन्वय शाखाल ेकाठमाडौँ िवमानस्थलमा स्वागत/आगमन तथा प्रस्थान केन्द्र स्थापना 
गरकेो छ। 

नेपाली सेनाले सेनाको मुख्यालयमा िबदेशी सैिनक तत्वहरूसँग समन्वयको लािग बाहु -रािष्ट्रय समन्वय केन्द्र (MINCC ) को 
स्थापना गरकेो छ। 

िनयिमत अनुगमन भेला आयोजना हुने हँुदा cluster को सह नेतृत्वकतार्लाई भेलाको अनलाइन क्यालेण्डर 
www.humanitarianresponse.info/operations/nepal मा update गनर् प्रोत्साहन गिरन्छ। 

दात्री िनकाय सहयोग िलने िनकाय लगायतका मानबीय सहयोगमा संलग्न सम्पुणर् साझेदारहरूलाई OCHA को िवत्तीय अनुगमन 
सेवामा (FTS - http://fts.unocha.org) नगद सहयोग बार ेजानकारी गराउन fts@un.org इमेल गनर् प्रोत्साहन गिरन्छ।

सबै िकिसमका सहयोग तथा अनुदानहरू logik@un.org इमेलमा िरपोटर् या माफर् त ट्र्याक गिरन ुआवश्यक छ। एचिसटीले 
सरकारको प्रितकृयाको समथर्नकामा िवज्ञप्ती जारी गनर् मस्यौदा तयार गदैर्छ। 
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नेपाल अवस्था प्रितवेदन नं ०४ - �  8

आवासीय संयोजकको कायार्लय
www.un.org.np

संकटको पृष्ठभूिम
स्थानीय समयानुसार ११ बजेर छपन्न िमनेट जाँदा काठमाडौँ देिख उत्तर पिश्चम तथा चीनकेा सीमानाबाट दिक्षण पनेर् लम्जुङ्ग 
िजल्लामा केन्द्रिवन्द ुभएको ७.८ रके्टर से्कलकेा भूकम्प गयेा। यस पिछ बैसाख १३ गते ६.७ रके्टर से्कल मापन भएकेा 
लगायत दज़र्नौ भूकम्पीय झड्काहरू गयेा। 

थप जानकारीको लािग िनम्न व्यिक्तहरूलाई सम्पकर्  गनुर्होला:
मािस्समो दैआना, massimo.diana@one.un.org, फोन: +९७७ ९८०११४५७०० 
ओलार् फगन, fagano@un.org, फोन: +६६ ८९९४४७६२३ 
थप जानकारीको लािग कृपया www.unocha.org, www.reliefweb.int, www.humanitarianresponse.info/
nepal मा जानुहोला 

कृपया यस इमेल सुचीमा संलग्न हुन अथवा अलग हुनको लािग massimo.diana@one.un.org मा इमेल गनुर् होला 

In the event of a difference in meaning between the Nepali and English texts, the English shall 
prevail. This translation was coordinated by a team of Nepali and International volunteers, it is not 
authoritative or official.

नेपाली र अंग्रेजी प्रितवेदनको अथर् िभन्न भएमा, अंग्रेजी प्रितवेदन सिह मिननेछ। यस अनुबाद एउटा नेपाली तथा 
अन्तरािष्ट्रय स्वयंसेवकहरुको टोलीद्वारा समिन्वत भएको हो र त्यसैले यसलाई अिधकािरक मािनने छैन। 
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