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१अबरिम िररराख्न पनने  कुरािरु 

पररवार र सा्ीिरु सिं छलफल  िनुषापछषा

सुरक्षित स्थान र　सम्पर्क  गनने मथाध्यम 

बथारे सबैले छलफल गनु्कपछ्क  

िर बभत्र　सुरबषित　िनाउनु पदषाछ 

१　फक्न्कचरहरु नढलने गरर रथाख्नपछ्क  ।

२ बथाटो  र ढोरथा वरपर सथामथान रथाख्न हुदैन ।

भागे्न िेलामा आवस्यक सामानको तयारी िनुषापछषा  ।

※भथागे् बेलथामथा आवस्यर सथामथानरो लथाक्ग ३ पेजमथा हेनु्कहोलथा ।

िर नबजक पनषा　सुरबषिते स्ानको नक्ा  िनाइराख्न पछषा  ।

सु्ल्, नगर हल , सथाव्कजक्नर हल सुरक्षित स्थान हुन |  

※नक्था बनथाउने तरररथा २ पेज मथा छ|  

सुरबषित स्ानको जानकारी 「फुकुओका केनको 

बिनान्स्यो,बिनान जोउिोउ」िाट खोज्न सबकन्छ |  
https://ken-bousai.pref.fukuoka.lg.jp/bousai/index.html?mode=0 

सुरबषित स्ान (भागे्न  ठाँउ) 

सुरक्षित स्थानमथा खथानेरुरथारो ब्यबस्था हुनछ ।

सुते् ठथँाउरो ब्यबस्था हुनछ ।

धेरै  मथानछेहरु सगं बसु्पछ्क  ।

आवस्यर सथामथान आफुले लैजथानु पछ्क । 

क्नयम पथालनथा गरेर 

एर अरथा्क लथाई सहयोग गरौ ।
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अफनो िरिाट सुरबषित स्ान सम्म पुगे्न
 नक्ा  िनाई राखौ ।

नक्ा 

・आफु बसे् स्थानरो जोखखम नक्था 

बनथाईरथाखौ ।

・त्यसरो चेर पक्न गरौ ।

→भथागे् ठथाउ सम्मरो बथाटो पक्न बुक्िरथाखौ । 
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अबरिम तयारर िररराख्न पनने कुरािरु 
भागे्न िेलामा आवस्यक पनने कराको तयरर िरर राखौ ।

※भागे्न िेलामा तयारर िररराख्न पनने अन्य सामानिरु पबन छन । 
पानी र खानेकुरािरु तीन बदन भन्ा ििी पुगे्न िरर राखौ ।

अवस्ा अनुसार तल लेखीएका ितुििरुको पबन तयारर िरर राखौ ।

ख
थानेरु

रथा

पथानी
खथानेरुरथाहरु 
(रथाचै ँ खथान क्मलने रुरथाहरु )

र
पड

थाहरु 

क्भक्रि रपडथाहरु 
टथावल
बरथा्कदी,छथातथा
न्थानो रपडथाहरु  

औ
रधी

आपत्थाक्लन अवस्थारो लथाक्ग  औरधी
क्नयक्मत सेवन गनने  औरधी

दैक्नर
 प्रयोग गनने बस्

हरु 

क्टसु्य पेपर 

ब्यथाट्ी

ब्थाने्ट

रलम, रथागज 

प्थाखटिररथा िोलथाहरु 

चप्पल 

महत्व
पुर

्क वस्
हरु 

पैसथा, क्थाश्थाड्क,हथान्ो 
इनु्रेन्् रथाड्क,पररचय परि 
रथाहदथानी

गभ्कवक्त भएमथा बृद्द,बृद्दथा भएमथा 

मक्हनथावथारीरो सथामथाग्ी,टथावल,रटनरो रपडथा आदी
नवजथात क्ििुरो सथामथान, बोक्सतेच्ो

हेरचथाहरो वसु्हरु 
वयस् मथानछे ले लगथाउने डथाइपर  

औरधीहरुदुधे बथालर भएमथा 

पथाउडर दुध , बोतल आक्द 
डथाईपर,बोक्सतेच्ो आक्द 

हेले्टपेन्ट
 पनजथा

टच्क लथाईट

ब्यथाग 

मोबथाईल फोन 

चथाज्कर रेक्डयो 
बथाक्ो तलुवथा भएरो 
जुत्था
(लथामो जुत्था चथाक्ह हुदैन 
।)
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भागे्न प्रकृया
िरमा भएको िेलामा बनम्न कुरा
अपनाउनु िोला  

सु्ल्, सावषाजबनक िलमा जानुपछषा  | बमलछ भने आफनै िरमा िसु् िोला | 

※भूकम्पको िारेमा पेज ६~९ िेनुषािोला | 

क्छमेर अ्वथा आफनो घरमथा आगो लथागेरो छ ? 

क्छमेर अ्वथा आफनो घर ढलन लथागेरो छ ? 

आफनो घरमथा बस् क्मलछ ? 

खुल्था चौरमथा  
जथानुपछ्क  

भुरम््प, आगलथाक्गरो खतरथा हटे पछी   

भूकम्प 

※बट .बभ,मोिाइल फोनमा भूकम्पको सुचना आउछ | 

 छ  

बमलछ

बमलै्न 

छैन

भूकम्प िएको िेलामा  
सुरुमा आफुलाई जोिाउनु पछषा  | 
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िर अ्वा अन्य नबजकैको भवन्ो 
दोस्ो तल्ामा जानुिोला ।
सुरबषित ठाउमा  जाऔ र  
उद्ार टोबललाइ  पखखौ ।

सुरबषित स्ान

मा भािौ ।

※बभषण िषाषा ,ताइफुको िारेमा पेज १०,११ िेरौ ।
※चेतावनी लेवल पेज ११ मा िेरौ ।

सुरक्षित स्थान सम्म पुग् खतरथा छ ? 
जसै् ) घर क्भरि पथानी पसेरो छ | 
अध्यथारोमथा बथाक्हर देख्न गथाहहो हुनछ्।

आफु बसे् षेिरिमथा रुनै चेतथावनी छ क्र छैन ? 

बभषण िषाषा ,ताइफु 

हुन्छ

छ

छ

िोइन

िोइन 

िोइन
सुरक्षित ठथाउमथा जथाने  

चेतथावनी लेवल ३,४,५  

जथारी गररएरो छ ? 

मौसम सम्बखधि जथानरथारर क्लदै गरौ।

सरेसम्म क्छटो भथागे् तयथारर गरौ ।

बभषण िषाषा भइरिेको ,ताइफु आइरिेको  
सवषाप्र्म समाचार,इन्टननेट िाट जानकारी बलउ| 
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जथापथान धेरै भुरम्प आईरहने देि हो ।
रक्हले रुन बेलथा आउछ ्थाहथा हुदैन ।
भुरम्परो परथारम्पन पटर पटर आउने गद्कछ। 
पथानी,क्बजुली, ग्थास बन्द पक्न  हुन सकछ।
समुन्द्ररो नक्जर भए सुनथाक्म पक्न आउन सकछ ।
जक्मन हखल्एर घर,भवन ढलने सम्थावनथा पक्न उच्च हुनछ।
भुरम्प आए पक्न धैय्कतथारथा सथा् रथाम गनु्क होलथा । 

भुकम्पको िारेमा 

भुकम्प भन्ाले 
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भुकम्प लाई रेक्टर से्लमा मापन िररन्छ।

 

 

「० रेक्टर 」

मथाक्नस महसुि गन्क सकै्न 

「५ रेक्टर िल्ा」
धेरै डरलथाग्ो हुने 
धेरै  मथाक्नसले आफनो 
 क्हडथाईमथा असर परेरो 
महसुि गनने 

「१ रेक्टर 」

घर क्भरिरेक्ह मथाक्नसले 

महसुि गन्क सके् 

「५ रेक्टर  िबलयो」 
एरदमै डर लथागेरो 
महिुर हुने 
क्हड्दथा असहक्जलो हुने 

「२ रेक्टर 」
घर क्भरि धेरै मथाक्नसले    
महसुि गन्क सके् 
सुक्तरहेरो 
रेक्ह मथाक्नसले महसुि गन्क 
सके् 

「६ रेक्टर 」
उक्भन पक्न गथाहहो 
पनने 

「३ रेक्टर 」
घर क्भरि रहेरथा धेरै 
मथाक्नसले 
महसुि गन्क सके्  । 
डरथाएरो 
महसुि हुने ।

「६ रेक्टर  िबलयो」 
उक्भन नसक्र
सहथारथा क्बनथा  चलन 
नसक्रने 
ने 

「४ रेक्टर 」
धेरै डरलथाग्ो हुने 
रेक्ह मथाक्नस आफनो 
सुरषिथा गन्क तफ्क  लथागे् ।
सुक्तरहेरो मथाक्नस पक्न 
क्बउक्िने 

「७ रेक्टर  」 
हल्थाई धेरै हुने भएरोले 
आफैले सोचेर रेक्ह गन्क 
नसक्रने 

 

 

 

 

आन्तररक माबमला त्ा  संचार मन्तालय प्रकोप व्यवस्ापन एजेन्ी प्रकोप रोक्ाम पुस्तिका
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कोठा बभत्र 

बिस््ंडि बभत्र भए बलफ्ट बभत्र भएको िेला 

दरथाज , झ्थाल भन्दथा पर टेवल 
अ्वथा मेचरो मुक्न लुकु्पछ्क  ।

त्यहथँारो मथानछेरो आदेि पथालनथा गनु्क पछ्क  ।

ढोरथा खुल्था रथाख्नपछ्क   ।

भथागे् बेलथामथा आवस्यर सथामथान 
बोकु् पछ्क  ।
※आवस्यर सथामथानरो क्लटि 
पेज ३ मथा हेनु्क होलथा ।

रम्पन रोक्रएपक्छ आगो बक्लरहेरो भए 
क्नभथाउनु पछ्क  ।

अटोमेक्टर क्लफ्ट नरोक्रएमथा 
सबै तल्थामथा जथाने बटन क््चु् पछ्क  ।
ढोरथा खुलने क्बक्त्रै क्नखक्नु पछ्क  ।

चोट पटरबथाट बच् जुत्था लगथाउनु पछ्क  ।

वरपररो अवस्था 
ख्थाल गरर बथाक्हर 
क्नस्नु पछ्क  ।

भुकम्प आयो भने 
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रेल , िस बभत्र 

समुन्द्र नबजक 

भवन नबजक भए 

िाडी चलाईरिेको अवस्ामा 

पिाड नबजक 

हतथाररएर बथाक्हर नथाक्नक्ीइ 
टिथाफरो आदेि पथालनथा गनु्क पछ्क  ।

सुनथामी आउने भएरोले 
समुन्द्रबथाट टथाढथा अग्ो ठथाउमथा भथागु् पछ्क  ।

भवन भत्ने ,
सथामथान खसे् भएरोले टथाक्ढनु पछ्क  । 

बथाटोरो बयथा पक्टि रोरी इखनजन बन्द गनु्क 
पछ्क  ।
सथाचो त्यक्ह छोडेर भथागु् पछ्क  ।

पक्हरो खसे् सम्थावनथा भएरोले 
सुरक्षित ठथाउमथा भथागु् पछ्क  ।
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क्भरर वरथा्क 
सथामथान् भन्दथा अक्धर मथारिथामथा पनने पथानी लथाइ क्भरर वरथा्क भक्ननछ ।

वरथा्क ऋतु (जुन ~जुलथाई)रो बेलथामथा ,तथाइफुरो बेलथामथा क्भरर वरथा्क हुने गछ्क  ।

खोलथामथा पक्न बढी उक्ल्कएर आउछ ।

सडर पथानीरो डुबथानमथा परर घर क्भरि सम्म पक्न क्छन्क सकछ ।

पक्हरो जथाने पक्न हुनछ ।

तथाइफु 

तथाइफु जुलथाई ~ सेपे्म्बरमथा आउछ । 

भथारी वरथा्क भइ हुरी बतथास चलछ ।

खोलथामथा पक्न बढी उक्ल्कएर आउछ ।

समुन्द्री छथाल उक्ल्कएर आउछ ।

बस रेल सववे रोक्रनछ ।

हुरीले घररो छथानथा , बोड्क हरु उडथाउन सकछ।

※वषाषा ताइफु  पूवाषानुमान लिाउन सबकने भएकाले 

दैबनक बट.भी,इन्टरनेटमा िेनुषा पछषा  । 

बभषण वषाषा ताइफु को िारेमा 

बभषण वषाषा ताइफु भन्ाले 
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बट.भी,इन्टरनेटमा समाचार िेनुषा पछषा  । 

िर िाबिर बमलाउनु पछषा  । 

हथावथाले उडथाउन सके् सथामथान घर क्भरि रथाख्न पछ्क  ।

झ्थाल जथाली लगथाउनु पछ्क  ।

भाग्नको लाबि आवस्यक कुरा तयारी िनुषा पछषा  । 

　　※आवस्यर सथामथानरो क्लटि पेज ३ मथा हेनु्कहोलथा ।

असुरबषित स्ानको नबजक जान हुदैन ।

खोलथा समुन्द्र, डथाडथारो नक्जर असुरक्षित हुनछ ।

ििी पबिरो जाने सम्ावना हुन्छ ।

वरथा्क र तथाइफुले जक्मन रमसल बनथाउछ ।

भखत्ने सम्थावनथा  हुनछ ।

क्भर छेउमथा घर भएरथाहरु क्छटो भन्दथा क्छटो भथागु् पछ्क  ।

चेतावनी लेवल िनुषा पनने कुरािरु

१
ठुलो पथानी पन्क सकछ ।
क्ट ।भी ,इन्टरनेटमथा समथाचथार 
हेददै  गनु्क होलथा । 

२ भथागे् तयथारी गनु्कहोस ।
सुरक्षित नक्था चेर गनु्कहोस ।

३ सषिम मथानछे भथागे् तयथारीमथा लथागु् होस् ।
वृद््दबृद्दथा, 

४ सबैजनथा सुरक्षित स्थानमथा भथागु् होस् ।

५ ज्थान जोखखममथा छ 
जोखखम बथाट बचे् पथाइलथा चथालनुहोस। 

<चेतावनी आएको िेलामा िनुषा पनने कुरािरु>

षाषा ताइफु िेलामा 

गभ्कवती मक्हलथा भथाक्गहलनुहोस ।
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आिोलािेको सूचना बदने अलामषा 
धुवथारो आएरो रुरथा ्थाहथा पथाई सूचनथा क्दने अलथाम्क हो ।

१ आिोलािेको कुरा ठुलो स्वरमा कराएर वरपरको मान्छेलाई सुनाउनु िोस् । 

२. ११९(दमकल) लाइ फोन िनुषािोस (बन:िुल्)

३। आिो बनभाउने उपकरण , पानीले आिो बनभाउने 

 आगो क्नभथाउने उपररर नभए रपडथा, चरटीले छोपेर 

रपडथा तवल क्भजथाएर, तन्था क्भजथाएर छोक्पक्दने ।

तेल भएको भाडा , स्ोभ 

बिद्तीय सामरिीमा पानी िालन हुदैन 

आिोलािीको िारेमा 

११९ मा फोन िनने तररका 
① रथाजी देस 

②〇रु〇〇च्ोमे〇बथान〇गो 

　〇〇क्बख्ंडग 

　〇〇रोक्मनरथानरो नक्जर हो 」

③「〇〇जक्लरहेरो छ 」

④「मेरो नथाम 〇〇 हो 

　फोन न.〇〇〇ー〇〇〇〇हो 」

आिोलािेमा
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 आिो बनभाउने उपकरणको प्रयोि िनने तररका ।

①क्पन क्नरथालने ।

②पथाइपरो टुप्पो समथाउने ।

③३ क्मटर जक्त पर जथाने 

④क्लभर समथाउने 

⑤आगोमथा फरथा्कएर क््चे् 

अग्ा भवनिाट भाग्ा भयाांिको प्रयोि िनुषा पछषा   

बलफ्टको प्रयोि िनुषा हुदैन

▼

▼

▼

क्लभर 

पथाइपरो टुप्पो 
क्पन 

 

 
३ क्मटर 

①

②
⑤

③

④

४। आिो नबनभेमा भागु्न पछषा  

भथागे् बेलथामथा सरे सम्म धुवथा क्नलनु हुदैन 

५। िाबिर बनसे् पबछ कुनै पबन िालतमा बभत्र नजानु िोला  

धुवामा बिषालु ग्ास हुन्छ ।

बभजेको टावल,रुमालले नाक , मुख  छोपेर 

बनहुररएर  भागु्न पछषा  ।
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िर वरपर जलने ितुि 

राख्न हुदैन 

चुरोट खाएपबछ 

बनभाएर मात्र फालनु पछषा  ।

स्ोभको छेउमा जलने ितुि 

राख्न हुदैन 

भान्छािाट कतै जानु पदाषा 

आिो िन् िरेर मात्र जानु पछषा  ।

एउटै प्लिमा धेरै 

तार जोड्नु हुदैन ।

िच्ाले भेट्ने ठाउमा सलाई 

लाइटर राख्न हुदैन 

आिोलाबि रोक्न 
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११९ ११०

नाम फोन न पररवार, सा्ी 
कम्पबनको मान्छे 
,सु्लको मान्छे 
सम्पकषा  ठेिाना 

आफनोिारेमा

सम्पकषा  ठेिाना फोन न सम्पकषा  ठेिाना फोन न
ग्ास राजदुतावास 
बिजुली िस्पताल 

सुरबषित िसे् ठाउ 
भुकम्पको िेला ताइफु, िषाषाको िेला 

नाम फोन न 
देि पासपोटषा न जाइयुषा  काडषा न

जापानको ठेिाना

 

～आफैले लेखेर िोबकराखौ～रोक्ाम िनने  नोट 
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०१२०-२७९-९०६ (क्न: िुल्क)
खुलने समय: १०: ०० -१९:०० (१२ / २ -१/३  बथाहेर)
19 भथारथामथा सेवथा उपलब्ध छ ।
जथापथाक्नज, अंगे्जी,चथाइक्नज,रोररयन,क्भयतनथामीज,नेपथाली,इन्ोनेक्सयन ,
तथागलग,्थाई, मले,से्क्नस,फे्न्च,जम्कन,इटथाक्लयन 
रक्सयन,पोचु्कक्गज,बक्म्कज,खमेर, मंगोक्लयन

फुकुओका बप्रफेकु्रल बवदेिी परामिषा केन्द्र

Voice　Tra

मौसम बिभािको िोमपेज 

LOVE FM

NHK　World Japan

अनुवथाद गनने एखप्रेसन 
एखप्रेसन डथाउनलोड 
https://voicetra.nict.go.jp/

भुरम्प,तथाइफुरो जथानरथारी क्लन सक्रनछ ।
https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html

जथापथानरो हरेर समथाचथार हेन्क सक्रनछ 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/

क्बदेिी भथारथारो रथाय्कक्रम पक्न प्रसथारर हुने गद्कछ ।
भुरम्प,तथाइफु,वरथा्करो जथानरथारी क्बक्भन् भथारथामथा प्रसथारर हुने गद्कछ ।
फुरुओरथा 76.1MHz　पक्चिम फुरुओरथा 82.5Mz　क्रतथाकु्सु 82.7MHz

प्ररोपरो बेलथामथा नगर बथाक्सरो लथाक्ग क्बक्भन् सूचनथा क्दने गद्कछ 

आफु बसे् नगररो होमपेज पक्न हेनु्कहोलथा ।

प्रकोप जानकारी र परामिषा



17

〇बोउसथाइ मेल मथामोरु रुन फुरुओरथा क्प्रफेक्चररो मेल सेवथा हो ।

〇एरथाउण्ट बनथाइरथाखेमथा तुरुनै् 

्थाहथा पथाउन सक्रनछ ।

〇रुनै घटनथा भएमथा तपथाइँरो खबर तपथाइँरो पररवथार, आफन् सम्म पुयथा्कइक्दञ्छ । 

मथामोरु रुन सरल जथापथाक्नज,रोररयन, चथाइक्नज, अंगे्जी भथारथामथा उपलब्ध छ ।

इन्टरनेट बथाट हुने भएरोले क्न:िुल्क उपलब्ध छ ।

सरल जथापथाक्नज� URL　http://www.bousaimobile.pref.fukuoka.lg.jp/eja/

जथापथाक्नज� URL　http://www.bousaimobile.pref.fukuoka.lg.jp/

अंगे्जी� URL　http://www.bousaimobile.pref.fukuoka.lg.jp/en/

चथाइक्नज� URL　http://www.bousaimobile.pref.fukuoka.lg.jp/ch/

रोररयन� URL　http://www.bousaimobile.pref.fukuoka.lg.jp/hng/

≪सरल जापाबनज≫ ≪जापाबनज≫

≪अंरेिजी≫ ≪चाइबनज≫ ≪कोररयन≫

िोउसाइ मेल 
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फुरुओरथा क्प्रफेक्चर 
फुरुओरथा सी हथारथातथा रु क्हगथािी रोएन ७-७
अन्रथा्कक्ट््य मथाक्मलथा बू्यरो अन्रथा्कक्ट््य नीक्त प्रभथाग
फोन न ०९२ -६४३ -३२०१ फ्थाक् ०९२ -६४३ -३२२४ 
प्ररोप रोर्थाम संरट व्यवस्थापन बू्यरो प्ररोप रोर्थाम योजनथा प्रभथाग
फोन न ०९२-६४३-३११२  फ्थाक् ०९२-६४३-३११७ 

२०२० माचषामा पररमाबजषात 

・आपतको िेलामा एकाकाषामा सियोिी िनौ ।
・बछमेकी संि 
 राम्ो सम्बन्ध िनाइ राखौ ।
・तपाइँ एकै् हुनुहुन् ।
 सिै बमबलजुली सियोिी िनौ ।

मित्वपूणषा कुरा 


