
 

 

 

 

 

 

नेपाल भुक	प-
प�डतको मूल आव�यकता पूरा गन� समय 
व�� द�ड 

 

(काठमा�डौ/बै
कोक, मई १५ २०१५)   आव�यक अनुदान तथा रकम अपुग भएको कारण नेपालमा हाल आएको माहा भुक$पबाट 

&भा'वत मा(नसह*लाई अ+याव�यक राहत &दान गन, मौकाको स-.याल चाँडै ब1द हुदैछ। संयु6त रा78संघ र साझदेार 

सं;थाह<=वारा अ'&ल २९ मा &?ेपण ग@रएको ४२ करोड ३० लाखको मानवीय अ'पल 'व<E हाल स$म, माF ५ करोड ९५ लाख 

अमे@रकG डलर, अथवा १४ &(तशत, &ाIत भएको छ। 
 

“यJद हामीले काम चाडो गरेनौ भने, यसको (नJहताथK कठोर हुनेछ,” भ1नुहु1छ जेमी मे6गोिNOक, नेपालका मानवीय संयोजक. 

“Pयथा, गौरवलाई महाहा(न र अQधकको म+ृयुको वा;त'वक संभा'वताको हामीले &+याशा माF गनुK स6छौ, 'वशषे गरU Vामीण र 

दगुKम ?ेFमा।”  
 

पJहलो भुक$प आएको तीन साता प(छ प(न हजारW लाखW मा(नसह< अझै घर XबJहन छन।् सबैभ1दा ज<रU &ाथZमकता भनेको 

वषाK ऋतु आउनु अ(घ भुक$प 'प]डत मा(नसह<को टाउको माQथ छाना रा^न ु हो। य(त गनK सफल भएमा अ1य &मुख 

सम;याह<मा प(न सफलता &ाIत हुने स$भावना ब`ने छ, जनुल,े स6दो चाडो, असुर?ीत समुदायलाई आaनै खुbामा उZभने 

सहयोग गनK उcे�य Zलएको छ। 
 

;थानीय समुदाय उcारमा अVसर Qथयो र अझपै(न छ। गाउँ 'वकास सZम(तह*, (नजी ?ेF र ;वयंसेवकह<ले आaनो 

िज$मेवारUको मह+व बुझकेा छन।् अ1तराKि78य समुदायप(न सरकार (नद,Zशत राहत &यासमा समथKन देखाउन शीd Qथए। सै1य 

र नाग@रक र?ा प@रसंपातह< सहयोगमा अ1तराKि78य खोज र उcार तथा Qचeक+सक टोलU, पJहलो भूक$पको केहU घ1टा ZभF ै

नेपाल आइपुगेका Qथए। 
 

हाल स$म &ाIत भएको अनुदान अ'पल ग@रएको अनुदान संग तुलना गदाK महाभूक$प लगत ै (तh <पमा बढेको एकता र 

सहयोगको भावना घjदै गएको संकेत गछ�। हाल स$म &ाIत भएको अनुदान अ'पल ग@रएको अनुदान संग तुलना गदाK महाभूक$प 

लगतै (तh <पमा बढेको एकता र सहयोगको भावना घjदै गएको संकेत गछK। 
 

'' नेपालU जनताको आपतकालUन आव�यकताह< जटुाउने हाkो ?मता यस समयमा केवल हामील ेपाउन ेआQथKक सहयोगको 

राZशमा भरपछK।'' मकगोिNO6ले भ1नुभयो। ''हामीले अ< चुनौ(तह<को प(न सामना ग@ररहेका छौ, 'वशषेगरU नेपालको भूगोल, 

तर हामील ेयसको समाधान lीजनाकारU त@रकाले ग@ररहेका छW। '' 
 

पर$परागत राहत'वतरणको &emयाह<लाई कायKकुशलता र ;थानीय सामुदा(यक 'वQधह<ले पूरक ग@रएको छ।  सहायताकमnह< 

8ेeकंग र पवKतारोहण संगठनह<संग साझदेारU गरेर काम ग@ररहेका छन।्   राहत सामाVी कहाँ र कसरU संकलन गन, स$बि1ध 

सूचना जनता स$म पुगेको सु(नि�चत गनKको लाQग रे]डयो कायKmम र मोबाइल नेटवकK ह<को &योग भैरहेका छन।् जहाँ उपयु6त 

छ +यहा ँ नगदको &योग ग@रएको छ।  यसरU ?Fीय अथKत1Fलाई मदत प(न हु1छ र ;थानीय बाZस1दाह<ले उनीह<को 

आव�यकता अनुसार &ाथZमकता (नधाKरण गनK स6छन।    
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