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स"यu%त रा)* स"घ र साझeदार स"/था1ारा भ3क5प पीiडत :पालको राहत को iनि5त!

४१ करोड ५० लाख अFiरकी डलर को सहयोग गनH अनuरोध!!
(काठमाडौ'/()वा/+यu योक/, व0शाख १६, २०७२): स9यu:त रा=> स9घ र साझeदार स9CथाहFG )पालको iवनाशकारी भNकOप 
पीiडतहPलाई तRकाल राहत पuयSउन चाiहएको ४१ करोड ५० लाख अZiरकी डलर उपल[ध गराउन अनuरोध ग^का छन् ।  
aलाश अiपल कागजातमा उिdलिखत यो स9यu:त कायeयोजना G  अRयावfयक खाgा+न, पानी, बसोबास, आपतकालीन 
CवाCjय, र सuरkा उपल[ध गराउ) सरकार को lयासलाइ अकo तीन मiहनासOम सहयोग गनe लpय िलएको छ।  !!
Cथानीय समयानuसार iबहानको ११ ब(र ५६ िम)ट जाsदा गएको ७.८ पiरमाणको  भNकOपG घना आवादी भएको काठमाडौ' 
उपRयका लगायक vशभर ठuलो iवनाश गयo।  यो कOपन  र Rयसपिछ आएका धeर0 झड्कामा प^र ५००० भ+दा बढीको मxRयu 
भएको छ र किOत मा पiन १०१९४ हP घाईz भएका छन।  )पालका ७५ म{| ३९ अ~ल मा लगभग ७०००० घरहP न= 
भएका छन् र अP ५३०००० घरहPमा kiत पu�को छ।  !!
यो iवपि� पिछ सरकार, मानवीय र अ+तरSि=>य साझeदार स9घहPG iवशाल राहत अिभयान स9चालन ग^का छन।  खोज तथा 
उ�ार टोलीG बाs�का माiनस खो�न र आपतकालीन CवाCjय �वा lदान गनe अथक lयास ग^का छन्।  पीiडतलाइ सफा 
खा) पानी उपल[ध गराइएको छ तथा तRकाल iवतरण गनe खाgा+न पठाइएको छ।  !!
आवासीय स9योजक (मी म:गोिd�क का अनuसार “liतi�याको यो समय महRवपuणe छ.” “�नत म अiहGसOमको liतi�या 
र lगiत v�र lोRसाiहत छu, तर सब0 lभाiवत ke�मा, खास �गeम ke�हPमा, सहयोग पuराउन lयास �नu जPरी  छ।”!!
�गeम पहाडी ke�मा  lभावकारी मानवीय सहयोग पuयSउ) लpय स9ग जोiडएका हा�ा आवfयकताहP र चuनौतीहPलाइ यो 
अiपलG liतiविOबत गदeछ । अiहGको जाडो र िचसो मौसममा घरबाiहर रहन  बा{य भएका ५००,००० जनता लाइ हा�ा 
सहयोगी हPG आपतकालीन बसोबास र CवाCjय �वा lदान गनe छन।  बढीमा ४२ लाख जनता लाइ सफा खा) पानी र 
सरसफाई को सuiवधाको आवfयकता छ। �गeम ke�का ७५०००० जनता सiहत  १४ लाख जनताG  खाgा+न सहयोग को 
सuiवधा िलन पाउ) छन। लगभग २१ लाख बालबािलका र ५२५,००० मiहलाहPG सuरkा सहयोगको सuiवधा िलन पाउ) 
छन।  !!
�ी म:गोिd�कG भ+नuभयो,  “वषS ऋतu सuP �)�ला मानवीय सहयोगको ब+दोबCत गनe योजनामा थप चuनौतीहP 
आइपनeछन्। तRकाल  राहत पuयSइरा�नuको लाiग अनuदानको आवfयकता छ।” मानवीय सहयोग च�ड0 सuP गनueको लाiग 
स9यu:त रा=> स9घको �ि+�य आपतकालीन liतi�या कोषG १ करोड ५० लाख अZiरकी डलर lदान ग^को छ।
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आवासीय स9योजकको कायSलय

थप जानकारीको लाiग स5पकK गनuHहोला!
ओलS फगान, सावeजiनक जानकारी कायeकतS, OCHA ke�ीय कायeलय एिशया र lशा+तको लाiग!
फोन +९७७ ९८६०८८९२०९ वा +६६ ८९९४४७६२३; इZल fagano@un.org

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.!!
:पाली र अ"Leजी कागजातको अथH िभMन भएमा, अ"Leजी कागजात सiह मiन:छ। यस अनuबाद एउटा :पाली तथा अMतरUि)*य  /वय"WवकहXको 
टोली1ारा समिMवत भएको हो र YयसZ[ यसलाई अiधकाiरक माiन: छZन। 
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