२०७२ साल बैशाख १२ गिे गएको भई
ु चालोबाट प्रभाविि ित्काल प्राथममक सच
ु ना संकलन फारम
संकलकको नाम:

मोबाईल न.

संगठन/ननकायकोनाम:

नोटः यो फाराम ित्काल सच
ू ना संकलनको लागग ियार गररएको हो। यस फारामबाट भक
ु म्पको प्रभाबस्िरूप के कनि मानिीय िथा भौनिक क्षनि पग
ु ेको छ सो को सच
ू ना संकलन गनन
खोजिएको छ ।
जिल्लाको नाम:
बबषय
१. भक
ू म्प प्रभावित भएका जनताको अन्दाजी प्रततशत
अ. शहरी क्षेत्र
आ. ग्रामिण क्षेत्र
२. भक
ू म्प प्रभावित भएका घरको अन्दाजी प्रततशत
अ. शहरी क्षेत्र
आ. ग्रामिण क्षेत्र
३. भक
ू म्प मशविरिा रहे का प्रभावित भएका जनताको अन्दाजी
संख्या (यदद भएिा)
अ. शहरी क्षेत्र
आ. ग्रामिण क्षेत्र
४. भूकम्प गएको स्थानिा स्िास््य सुबिधाको िततिान अिस्था
अ. तत्काल उपयोग गनत नसककने दे खिएका स्िास्थ अस्पताल,
केन्र, चौकी उपचौकीको संख्या
आ. औषधध उपचारको व्यिस्था र कमि िा अभाि
५. भूकम्पिाट क्षतत भयको िानेपातन सुबिधा
अ. क्षतत भएका िुख्य िानेपानी आपूततत व्यिस्था (धारा कुिा
आदद)
६. भूकम्प प्रभावित क्षेत्रिा रहे का तत्काल उपयोग गनत सककने गरर
तयार गररएका अस्थाई शौचालयिा हात धन
ु े स्थान को व्यिस्था
७. संरक्षणको अिस्था
अ. भूकम्पको कारणले अनाथ हुन पुगेका िालिामलकाको लाधग
उपलब्ध सुरक्षक्षत स्थानहरु

सच
ु नाको वििरण

घटना भएको
स्थान

घटना भएको
ममनि

सच
ु नाको स्रोि

आ. एक्लै परे का िालिामलकाको संख्या र एक्क्लनप
ु नातको कारण
८. टे लीफोन सुबिधाको व्यिस्था
अ. सेिा प्रदायकको दहसािले काि गने टे मलफोन र चालु रहे को
नेटिकत
९. सडक सुबिधाको अिस्था
अ. उपयोग गनत नसककने गरर क्षतत भएका िा रोककएका िुख्य
िुख्य सडकहरु
अ. उपयोग गनत नसककने गरर क्षतत भएका असुरक्षक्षत सडक पुलहरू
इ. प्रभाबित क्षेत्रिा जानको लाधग उपलब्ध लोडेड ट्रक चल्न सक्ने
िैकक्ल्पक सडकहरु र चार चक्के सिारी साधन िात्र चल्न सक्ने
िैकक्ल्पक सडकहरु
१०. भग्नािशेष सफाई गनत सककने अिस्था
अ. भग्नािशेष सफाई नगरी नहुने दे खिएका क्षेत्र र अन्दाजी
आिश्यक हे भी इक्क्िपिेन्टहरु
११. अन्य िहत्िपूणत सुचनाहरु

