
 

 

 

 

नपेाल भकूम्प अपपल प्रपिकार्य समीक्षा 

कार्यकारी साराांश 

अपप्रल २५, २०१५ शपनवार नेपालको गोर्ाय पिल्लामा आएको ७.८ म्र्ाग्नीच्र्ुडको भूकम्प सन् १९३४ को भूकम्प पपि नेपालले अनुभव 

गरेको सबैभन्दा ठूलो पवपद ् पिर्ो । र्समा ८,७९० भन्दा बढी मापनसहरू माररएका ििा २२,३०० भन्दा बढी मापनसहरू घाइिे 

भएका पिए, र त्र्स पपि सगरमािा नपिक मे १२, २०१५ मा ७.३ म्र्ाग्नीच्र्ुडको दोस्रो भूकम्प गएको पिर्ो । त्र्स पपिका सर्ौं 

पराकम्पनहरूले, िस मध्र्े कैर्न् ठूला पिए, त्रपसि मापनसहरूलाई पवपद्को असरलाई स्मरण गराइरहकेो ि । र्सबाट पुगेको क्षपि 

ििा नोक्सानी कररब साि अरब अमेररकी डलर रहेको अनुमान गररएको ि िसमा कररब पााँच लार् घरहरू आांपशक वा पूणयरूपमा 

क्षपिग्रस्ि भएका िन् र त्र्सको पररणाम स्वरूप कररब ७,००,००० नेपालीहरू गररबीमा धकेपलने िथ्र् नेपाल सरकारले अनुमान 

गरेको ि ।  

पवपद ्आकपस्मक कपमटी (सांर्ुक्त अपधराज्र्) [Disasters Emergency Committee (UK)]१ ििा मानवीर् गठबांधन (क्र्ानाडा) 

[Humanitarian Coalition (Canada)]२ दवुैले आफूलाई व्यापक मानवीर् आवश्र्किाहरूमा प्रपिकार्य िनाउनमा सक्षम बनाउनको 

पनपम्ि आफ्नो सदस्र्हरू बीच कोषको लापग अपपल गरेर भूकम्प प्रपि प्रपिक्रिर्ा िनाएका िन् । एचसी सपम्मपलि पडईसीले हालसम्म 

गररएको प्रपिकार्यको सांपक्षप्त पववरण उपलब्ध गराउन;  असांगपि, प्रािपमकिाका क्षेत्र ििा पुरा नगररएका आवश्र्किाहरू पपहचान 

गनयको लापग एउटा प्रपिकार्य समीक्षा आर्ोिना गरेको पिर्ो । र्सो गरेर नपवन पवपधहरू ििा उदाहरणीर् कार्यिम ििुयमाको साि ै

र्स प्रपिकार्यबाट पसक्रकएका मुख्र् पाठहरू पपहचान गररएको पिर्ो । 

मखु्र् पाठ ििा पसफाररसहरू:  

पवपद ्लगतै्त सरकारी समन्वर्, पिल्ला स्िरमा केही पूवय पस्िपिकरण र पवषर्गि क्षेत्रहरू िस्िा पूवय िर्ारीका उपार्हरूले राम्ररी काम 

गर्ो । एउटा ठूलो भूकम्पको आउने अनुमानमा केही अन्िरायपिर् गैर सरकारी सांस्िा (अन्िरायपिर् गैसस) हरूले काठमाण्डौ उपत्र्कामा 

कैर्न् िर्ारीका प्रर्ासहरूको ढााँचा िर्ार गरेका भएिापपन र्ो भूकम्पले मुख्र् गरेर ग्रामीण क्षेत्रहरूमा असर पार्ो, र्द्यपप पवपद्को 

असर परेको िीनवटा पिल्लाहरू (काठमाण्डौ उपत्र्कामा अवपस्िि) सहरी क्षेत्रहरू हुन । सरकारको आवासको मुआविा प्राप्त नगरेका 

न्र्ून आर् भएका भाडावालहरू िस्िा र्हााँका प्रभापविहरू अन्िरायपिर् गैससहरूको निरमा मुख्र्िः परेका िैनन् । 

  

१पडएचसी सदस्र् सांघ सांस्िाहरू: एक्सनएड (ActionAid); एि ईन्टरनेशनल (Age International); पिरटश रेडिस (British Red Cross); काफोड 

(CAFOD); केर्र ईन्टरनेशनल र्ुके (CARE International UK); क्रिपिर्न एड (Christian Aid); कन्सनय (Concern); ईस्लापमक ररपलफ (Islamic 

Relief); अक्सफाम (Oxfam); प्लान र्ुके (Plan UK); सेभ द पचल्रेन र्ुके (Save the Children UK); रटर्रफण्ड (Tearfund) र वल्डय पभिन 

(World Vision) । 
२एच सी सदस्र् सांघ सांस्िाहरू: सेभ द पचल्रेन क्र्ानाडा (Save the Children Canada); अक्सफाम क्र्ानाडा (Oxfam Canada); अक्सफाम-

क्र्ुबेक (Oxfam-Québec); प्लान क्र्ानाडा (Plan Canada) र केर्र क्र्ानाडा (CARE Canada) । 



नेपालमा कार्य सञ्चालन वािावरणले पनकै ठूला चुनौिीहरू पेश गिय । धेरैिसो स्-साना आकारका ििा फराक्रकलो क्षेत्रमा िररएर रहकेा 

दगुयम पहाडी समुदार्हरूमा पहुाँच पुर्ायउने परेकोले र्सले कार्य क्षेत्रलाई व्यापक ििा करठन व्यापप्तलाई करठन बनाउाँि ।  सरकारले 

बपलर्ो प्रपिकार्य उपलब्ध गरार्ो िुन शुरूमा सकारात्मक र द्रिु पिर्ो, र्द्यपप केही मपहना पपि पनणयर्हरू पलनमा क्रढलाइ गनायले 

अन्िरायपिर् गैसस ििा अरूहरूलाई आफ्नो कार्यहरूलाई अगापड बढाउन समस्र्ा भर्ो र कार्यहरू अवरुद्ध भए । नेपालमा पपिल्ला 

केही वषयहरूमा 'रािनैपिक अपस्िरिा ििा हहांसा” को पररणामस्वरूप हाल िरटल र्ालको शासन प्रणाली रहेको ि । पिल्लाहरूले ऐन, 

पनर्महरूलाई पभन्न-पभन्न प्रकारले व्याख्र्ा गने र लागू गने गियन् िसको कारण काम गने वािावरण िरटल हुाँद ै िान्ि । आफ्नो 

सांपवधानको मस्र्ौदा िर्ार गने प्रक्रिर्ामा सरकारी र नागररक समािको प्रर्ासहरू आवश्र्क परररहने भएकोले र्ो दशे एक िरटल 

मोडमा रहकेो ि । 

सबै पडईसी/एचसी सदस्र्हरू लगार्ि अन्िरायपिर् गैससहरूले आफ्ना कार्यर्ोिनाहरूलाई सोझै लागू गनय सक्दनैन् । र्सका लापग 

पिनीहरूले रापिर् र स्िानीर् गैर सरकारी सांस्िा (गैसस) माफय ि काम गनुय पिय । रापिर्/स्िानीर् गैससहरू र पिनीहरूको अन्िरायपिर् 

साझेदारहरू बीचको सम्बन्धमा केही चुनौिीहरू (आफ्नो कार्य सञ्चालनका लापग कररब सबै रापिर्/स्िानीर् गैससहरू अन्िरायपिर् 

गैससको रकमहरू मापि पनभयर िन्) रहकेो भएिापपन पुनलायभ रकमहरूको प्रवेशलाई रणनीपिक रूपमा प्रर्ोग गने प्रभावकारी 

अन्िरायपिर् गैसस/रापिर् गैसस साझेदारीले स्िानीर् नागररक समाि र शासनको प्रक्रिर्ाहरूलाई सबल बनाउनको लापग सफल हुन 

सक्ि । पडईसी/एचसी सदस्र्हरू बीच र अन्र्हरूसाँगको समन्वर् मुख्र्िः प्रभावकारी रहेको ि । केन्द्र ििा पिल्ला स्िरमा 

सरकारसाँगको सम्बन्ध बपलर्ो रहेको ि भने पवषर्गि क्षेत्रहरूसाँगको सांलग्निा राम्रो रहकेो ि, र्द्यपप पवस्िृि प्रर्ोगको लापग िानकारी 

र पवश्लेषणलाई साझेदारी गनय अझ बढी कामहरू गनय सक्रकन्ि । 

राहिको प्रारपम्भक पविरण पपि अपहलेको प्रािपमक आवश्र्किाहरू भनेको स्िार्ी आवास (कैर्न् गाउाँ हरू कररब र सम्पूणय रूपमा नष्ट 

भएका पिए) र िीपवकोपाियन पुनलायभमा मद्दि पुर्ायउन ुहो िुन ग्रामीण क्षेत्रमा धेरैिसो कृपष र पशुपालन हो । हालसम्म आरय र् स्िलमा 

पडईसी/एचसी सदस्र् सांघसांस्िाको प्रपिकार्यहरूमा प्रारपम्भक पालहरू बाहके पसपिआई (प्रपिकार्य भरर नै र्ााँचो रहकेो सामग्री) ििा 

औिारहरू र/अिवा पसपिआई र्ररद गनयको लापग नगद अनुदानहरू रहेका िन् । अपहलेको चुनौिी भनेको स्िार्ी आवासमा पनवेश 

गने बारेमा सोचाइलाई बदल्नु हो िुन िीपवकोपाियनको अवसरहरूमा सुधार ल्र्ाउनको सािै आवासको गुणस्िरमा सुधार ल्र्ाउनको 

लापग डकमी, पसकमी र अरूहरूलाई गुणस्िरीर् ििा प्रमापणि िापलम उपलब्ध गराएर सम्भविः सबैभन्दा असल िवरले पुरा हुनेि । 

भूकपम्पर् रूपमा सुरपक्षि पवपधले परम्परागि पनमायणका पद्धपिहरू र परम्परागि सामग्रीहरूको प्रर्ोगलाई प्रोत्साहन गरेर अन्िरायपिर् 

गैससहरू ििा पिनीहरूको साझेदारहरूको पनपमत्त दीघयकालीन पुनलायभमा लगानी गने अवसर प्रस्िुि गिय । 

अपहले केही स्िानहरूमा रहेको परपनभयरिाको भावनालाई सामना गनयको लापग समुदार्हरूलाई पिनीहरूको आफ्नै बलबुिालाई प्रर्ोग 

गरेर पुनलायभ गनयमा मद्दि पुर्ायउनको लापग सम्पूणय शपक्त त्र्स िफय  लैिान आवश्र्क ि; र्सको एउटा पहस्सा समुदार्हरूलाई के-के 

आवश्र्क ि र सबैभन्दा सही िररकाले कसरी मद्दि पुर्ायउने भन्ने बारेको स्पष्टिा मापि रहेको ि । राहि प्रर्ास बारेको समुदार्हरूको 

प्रारपम्भक प्रपिपुपष्ट नािुक रहेको ि - एउटा सवेक्षणमा आधा भन्दा बढी िवाफकिायहरूले आफ्नो कुरा सुन्द ैनसुपनएको अनुभव गरेको 

बिाए र कररब दईु पिहाइले राहिको प्रर्ासमा आफूले कुनै प्रगपि भएको नदरे्ेको बिाए । कररब िीन चौिाइ (७३%)मपहलाहरूले 

आफ्नो आवश्र्किाहरूलाई पवरलै मात्र पुरा गररएको वा पुरा गद ैनगररएको बिाए । लैपगगकिा एउटा त्र्स्िो मुद्दा हो िसमापि सांघ 

सांस्िाहरूले अझ बढी ध्र्ान केपन्द्रि गनुयपिय; सािै पवशेष गरेर दपलि र समािको सबैभन्दा िल र पिापड रहेका अन्र्हरू गरर सबैभन्दा 

बढी सीमान्िकृि समुदार्हरूमा पहुाँच पपन त्र्स्िै महत्वपूणय ि । समुदार्का सदस्र्हरू र िापडएका हुन सके्नहरूसाँग सूचीहरू पुन: िााँच 

गनुय त्र्स कारणले आवश्र्क ि । 

सरकार र अन्िरायपिर् गैससहरू दवुैले प्रर्ोग गरेका नगद स्िानान्िरणहरू प्रपिकार्यको लापग मेरुदण्डको रूपमा रहेका िन् । नगद 

अनुदानहरूको शृगर्ला रहकेो कारणले गदाय समर्-समर्मा केही अन्र्ोलिाहरू सृिना भएको ि र समुदार्हरू बीचमा अफवाहहरू 

फैपलएको ि । र्द्यपप र्ामहरूमा रार्ेर, बैक स्िानान्िरणहरू लगार्िका पविरण पवपधहरूको नगद र भपवष्र्मा वृपद्ध हुन सके्न केही 

मोबाईल फोनहरू पविरण माफय ि कार्यले राम्रो काम गरेको ि । 



अझ बढी दक्ष मूल्र्ाांकनहरू ििा अनुगमनको लापग कार्यस्िलका कमयचारीहरूद्वारा मोबाईल फोनहरूको व्यापक प्रर्ोगको सािै 

प्रपवपधलाई पपन असल प्रर्ोगमा लगाइएको ि । आईएफआरसी (IFRC) को सिय ईन्फरमेसन मेनेिमेन्ट पसस्टम (पसम्स) (Surge 

Information Management System) िस्िो प्रभावकारी सूचना व्यवस्िापनका पहलहरूले िरटल सूचनालाई सपिलै प्रर्ोग गनय 

सक्रकने पवपधमा बदल्ि र उपलब्ध गराउाँि । अन्िरायपिर् गैससहरू (ििा अन्र्हरूले) र्सलाई अझ बढी व्यापक बनाउन आवश्र्क ि: 

हाल प्रार्:िसो अपि बढी िरटल र राम्ररी सञ्चारण नगररएको पवपधहरूमा सूचनाहरू आदान प्रदान गररने हुाँदा ठूलो पनष्फलिा रहकेो 

ि । र्ो सांघसांस्िाहरूको बीचमा र गैर सरकारी सांस्िा दपेर् समुदार् सम्म पपन हुने गिय । आपसी सहर्ोग पचन्िन र पसकाइको लापग 

पुनलायभको चरणमा िप स्िान बनाउन सक्रकन्ि र सूचनालाई कसरी प्रस्िुि गररन्ि भन्ने बारे अझ बढी सोचाइ र दक्षिा आवश्र्क हुन्ि 

। 

नीपि पनमायणको स्िरमा भूकम्प र त्र्सपपि आउने आकपस्मक पक्षहरूको बहावले सन् २००७ दपेर् िलफलमा रहकेो पवपद ्व्यवस्िापन 

ऐन लाई औपचाररक मान्र्िा क्रदनको लापग त्र्सलाई अगापड बढाउन अवसर उपलब्ध गराउाँि । र्ो अरूले पपन पसक्न सके्न पवश्वस्िरको 

पवधान बन्ने भएकोले आकागक्षाहरू उच्च हुन सक्िन् । अन्िरायपिर् गैससहरूले अन्र् ठाउाँ हरूबाट आफ्नो अनुभवहरूलाई ल्र्ाएर, अझ 

बढी सामूपहक आवाि पवकास गरेर (उदाहरणको लापग अन्िरायपिर् गैर सरकारी सांस्िा सांघ नेपाल (एआईएन) माफय ि) र्समा अझ बढी 

प्रभावकारी ढगगले र्ोगदान क्रदन सक्िन् । अन्त्र्मा, पुनलायभका प्रर्ासहरू पुनलायभका कार्यहरूमा नेपाल िोपर्म न्र्ूपनकरण समूह 

(एनआरआरसी) (Nepal Risk Reduction Consortium) को “उत्िानशील समािको नौ न्र्ूनिम पवशेषिाहरू” समावेश गने िस्िा 

अझ व्यापक भूकम्प पूवय िर्ारीका प्रर्ासहरूसाँग िोपडन पपन आवश्र्क हुन्ि ।  

पसफाररसहरू: 

१. पुनलायभको लापग पुग्न नसक्रकएका गापवस ििा वडाहरू, दिायमा िुटेकाहरू, सहरी भाडावालहरू ििा सबैभन्दा बढी 

सीमान्िकृि समुदार्हरू िस्िा हालसम्म प्रपिकार्यद्वारा समावेश नगररएकाहरूको आवश्र्किाहरू पपहचान ििा सम्बोधन 

गने र मापनसहरूले प्रािपमकिामा रार्ेका आवश्र्किाहरूलाई सुन्न र सम्बोधन गनयको लापग रणनीपि पवकास गने; 

२. अको पवपद्को लापग िर्ार रहने: पुनलायभको कार्यहरूमा उत्िानशील समािको एनआरआरसी नौ न्र्ूनिम पवशेषिाहरू लागू 

गने; 

३. आपत्कापलन िर्ारीको लापग समर्पयि रहेको स्िानीर् स्िरको सरकारी कोषलाई मान्ने र समिा, समावशेीिा ििा लैपगगक 

समानिालाई प्रािपमकिा क्रदने पवश्वमा नेिृत्वदार्ी भूपमका र्ेल्न सके्न पवपद ्व्यवस्िापन ऐन पाररि गनय पैरवी गनयको लापग 

'पुनलायभ समर्' को फाइदा उठाउने ।  

४. नगद पविरणहरूमा समुदार्हरू पभत्र समिाको लापग सचेि रहने र सांघसांस्िाहरू बीच रकम ििा पविरण पवपधहरूको 

समन्वर् गने । के-के कुराहरूले काम गिय भन्ने बारे प्रमाणमा आधाररि आधार स्िापना गनयको लापग पसकाइ ििा 

साझेदारीलाई अग्र सक्रिर् भएर सहपिकरण गने । 

५. िनिाहरूको वास्िपवकिालाई सुनेको कुरामा आधाररि भएर सही आवास िर्ार गने: भूकपम्पर् मानकहरूलाई पालन गरर 

स्िानीर् स्िरमा रहकेा पद्धिी ििा सामग्रीहरूलाई प्रर्ोग गने परम्परागि पनमायणको अभ्र्ासहरूलाई प्रोत्सापहि गने । 

६. पसरटईपभटी िस्िो मान्र्िा प्राप्त प्रमाणीकरण गररएको र्ोिनाहरू प्रर्ोग गरेर मपहला ििा पुरुष पसकमी, प्लम्बर, डकमी र 

अन्र्हरूलाई िापलम क्रदएर सुरपक्षि पुनर्नयमायण र भपवष्र्को िीपवकोपाियन दवुैमा लगानी गने ।  

७. सरकार र अन्र् सरोकारवालाहरूमा साझा मुद्दाहरूको प्रपिपनपधत्व गदाय एआईएन िस्िो स्िापपि सञ्जालहरूलाई प्रर्ोग गद ै

सामूपहक अन्िरायपिर् गैससहरूको सामूपहक आवाि रहेको सुपनपिि गने । 

८. रापिर् र स्िानीर् गैससको क्षमिामा वृपद्धमा अझ बढी र्ोगदान क्रदने; पुनलायभका र्ोिनाहरू गैससहरूसाँग अपनवार्य रूपले 

सांर्ुक्तरूपमा पवकपसि गररनु पिय िाक्रक रणनीपि, पनदशेन र समापप्तमा र्ी साझेदारहरूको समान पहस्सा रहोस् । 

९. अफवाहहरूको सामना गनयको लापग समुदार्हरूसाँगको दईु िफी सञ्चारणमा सुधार ल्र्ाउन, स्पष्ट ििा पनर्पमि सन्दशे 

आदानप्रदानलाई कार्म राख्न र सांघसांस्िा, समन्वर्कारी पनकार्हरू ििा सरकारको लापग उपर्ोगी सुझाव ििा 

पवश्लेषणहरूलाई साझेदारी गनयको लापग एक आपसमा सहर्ोग गरेर कार्य गने । अन्िरायपिर् गैससहरूले िनिाको कुरा सुनेको 



सुपनपिि गनयको लापग समुदार्को सुझावहरूको पररणाम स्वरूप कार्यिमहरू कसरी पाररि गररएको ि भनेर अनुगमन ििा 

ररपोटय गने । 

१०. कार्यक्षमिा र प्रभावकाररिामा सुधार ल्र्ाउनको लापग सांघसांस्िाहरू बीच, पवषर्गि क्षेत्रहरूका बीच र सरकारसाँग उपलब्ध 

रहेका र उदीर्मान पडपिटल उपार्हरूको प्रर्ोगका लापग सञ्चारमा अियपूणय ढगगले लगानी गने । 

परुा वििरण यहााँ उपलब्ध छ http://humanitariancoalition.ca/about-us/reports/evaluation-reports  

कार्यस्िल अपभर्ान अगष्ट २-१४, २०१५ सम्म चलेको पिर्ो र समीक्षा टोलीमा डेपभड सेन्डरसन (टोली नेिा, सांर्ुक्त अपधराज्र्)  

एन्रीर्ा रोडररक्स (परामशयदािा, भारि) र नपबना रय ेष्ठ (परामशयदािा, नेपाल) रहनुभएको पिर्ो । बेन रामापलगगम (परामशयदािा, 

सांर्ुक्त अपधराज्र्) ले सांर्ुक्त अपधराज्र्बाट नपवनकार्य डेस्क समीक्षा गनुयभएको पिर्ो । नेपालको टोलीमा पडएचसी/एचसी कमयचारी 

/सदस्र्हरू करुणा अमात्र् (अक्सफाम नेपाल, दोस्रो हप्ताको लापग), फ्रान्सेस िाउले (पडईसी, सांर्ुक्त अपधराज्र्) मोपनक मोरािेन 

(सेभ द पचल्रेन क्र्ानाडा, दोस्रो हप्ताको लापग) ििा एन्िोनी स्कोपगन्स (अक्सफाम क्र्ानाडा, पपहलो हप्ताको लापग) रहनुभएको 

पिर्ो । 
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