
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

आपतकाल�न राहत संयोजक र भूक�प-�भा�वत ईयू आयु�त  नेपाल� जनता को  सहयेता का ला�ग सबैअ�तरा ि"#य 

समुदायमा मानवीय सहायताको  ला�ग  समथ न गन  अनुरोध गद छन । 
 
 
 

काठमाड�/ ब�कक / जेनेवा/ युयोक�  / मे १, २०१५ ) संयु�त रा��संघका सहमहास�चव-मानवीय मा"मला र आपतकाल&न 

राहत संयोजक भेलेर&  आमोस र  यूरोपेल& यु)नयनका  क"म*नर +,*टोस ि*त"लआ)नदेसले श)नबार गएको  भूक3प 

4भा5वत नेपाल& जनताका ला�ग आ6नो जीवन पुन)नमा�ण गन� संघष� ग9ररहेकोल ेलाखौ नेपाल& को सहयेता का ला�ग सबै 

अतराि*�य  समाजलाई  अपील  गरे । 
 

अ54ल २५, @बहानको ११.५६ मा गएको ७. ८ 9र�टरको महाभुक3पल ेघना बि*त भएको काठमाड� 

लगायत  देशको  5व"भन *थान मा असर गरेको छ।  लाखौ जनताहF यसबाट  4भा5वत भएका छन ्र उनीहFलाई 

आकि*मक सेवा चाIहएको छ।  दगु�म JेKमा सहयोग पुगेको छैन।   *था)नय बा"सदाहFले चौ@बस ैघLटा एकअका�को 

मदत ग9ररहेका छन।् भुक3प आउनासाथ तMकालै सरकार, मानव अ�धकारबाद& तथा अतराि��य समुदाय ले ठुलो 

सहयोगको योजना काय�वयन गरेको छ।   
 

“म नेपाल& जनताले देखाएको  सदभावना र मायाले धेरै 4भा5वत भएको छु," सुOी आमोसले भ)नन, '' तर नेपालमा अझ ै

आपतकाल&न बास र खानेकुरा ज*ता 4ाथ"मक सरसामानको जF9र भएको हामीलाई जानकार& छ।  धेरै मा)नसले आ6नो 

सव�*य गुमाएकाछन।  “ 
 

संयु�त रा��संघ  र  सहयोगीहFल े संयु�त 4)त+,या योजना बनाएका  छन ् जसले सरकारसंग "मलेर जनताको 

ला�ग  अ)तआवQयक �चजहF  ज*त ै आOय , 5पउन-ेपानी, सर सफाईको 4बध, आकि�मक *वा*थको 4बध, 

खानेकुरा  र  अकS तीन मIहना स3म 4भा5वत लाखTको संरJण ज*ता @बषय स3बोधन गरेको छ।   
 

"यो हाUो ला�ग धेरै ठुलो  चुनौती  हो " Oी ि*त"लआ)नदेसले भनुभयो।  "यूरोपेल& यु)नयन आ6नो लगातार सहयोग Iदन े

र  नेपाल को उन)त र 4ग)त का ला�ग मदत गन� तMपर रहेनेछ। " 
 

अIहलेको "म)तस3म अमे9रकV डलर ५ करोड ३० लाख  तMकाल 4)त+,या को समथ�न 4दान भएको छ।  साथ 

साथै  X5वपJीय सहयोग र अनुदान डलर ४१ करोड ५ लाख  

United 
Nations 

 

Nations 
Unies 

Office of the Resident and Humanitarian 
Coordinator in Nepal 

 

 



 
 

�लैश अ�पल र  अमे
रक डलर १ करोड ५ लाख संयु�त रा�� के���य आपतकाल�न ��त��या कोष बाट मानवीय सहयेता 

का ला ग उपल#ध गराइएको  छ। 
 
अब �नकट भ�व�यमा  बषा* मौसम  आउने  र मौसम अ+ खराब हुन ेभएकोले नेपाल� जनतलाई मदत, मानवीय सहयोग 

को �ावधान तथा राहत पुया*उनु ठूलो  चुनौती हुन ेछ। त,काल अनुदान र राहत काय*ह+को �नर�तर आव/यकता रहनेछ। 
 

 सु0ी आमोस र 0ी ि3त4लआ�नदेस  नेपालको 6�त  र आव/यकता को �नर�6णका ला ग आउनुभएको  छ । 

उहाह+को   �भा�वत समुदाय, व
र�ठ सरकार� अ धकार�ह+ र मानवीय र अ�तरा*ि��य सं3थाह:को संग बैठक ब3न े

योजना छ । 

   

थप जानकार�को ला	ग स�पक�  गनु�होस:् 

ओल�  फागन, �े�ीय साव�ज�नक सचूना अ	धकार�,OCHA ए�शया र �शा�त ला	ग �े�ीय काया�लय, 

टे�लफोन : +९७७ .९८६० .८८९ .२०९  अथवा  +६६ .८९९ .४४ ७ .६२३ ; इ-मलै : fagano@un.org 

�फएर� 	काश , ए�शया-�शा�त �े�ीय सचूना अ	धकार�, यरुोपेल� आयोग मानवीय सहायता र नाग#रक सरु�ा $वभाग 

(ECHO). 

फोन:+९७७ .९८०६ .६३४ .८०९  or +६६ .८९८ .११५ .४ ८१ ; इ -मलै : pierre.prakash@echofield.eu 

 


