
“भुकम्पीय सचेतना सुरक्षित संरचना” 
 

यस बूढानीलकण्ठ नगरपाललकामा बसोबास गने नगरबासी आमाबुबा, 
दाजुभाई तथा दददी बदिनीिरुमा “२४ औ भुकम्प सुरक्षा ददवस” २०७८ को 

शुभकामना” 
भुकम्प जततबेला तन आउन सक्छ, सजग र सचेत रिी आफू पतन बचौं 

आरुलाई पतन बचाऔ । 
 

 

 

भुकम्प आउनु अघी अपनाउन सककने सावधानी 
१. कल्पना गरर िेरौं  

अदिले भकुम्प आयो भन ेके गनु ुिुन्छ ? त्यसमाथी राती 
आयो भन?े यस्ता पररस्स्थतीिरुको बबषयमा सचते भई 
पररवार तथा साथीभाईसंग सरसल्लाि गने गरौ। घर 
लभत्रको सरुक्षामा ध्यान ददऔ । 

२. घरलभत्र प्रयोग िुने उपकरण तथा फतनचुरको बारेमा िोस पयुाुउः 
भकुम्पको िल्लाईबाट फतनचुर,दराज लगयात घरलभत्रका अरु सामानिरु ढल्ने खस्ने 
गछुन । 



ढल्न सस्जलो िुने सामानलाई सरुक्षक्षतसँग लभत्तामा 
अड्याउने औजारिरुले कफक्स गरौ । तत औजारिरु 
िोमसेन्टेर तथा िार्वुयेर पसलिरुमा ककन्न पाईन्छ । 

 अग्लो ठाउँमा गरुङ्गो सामान राख्न ेनगरौ खतरा 
िुनसक्छ । 

 दराज,किजिरु पल्टेर बादिर तनस्कने ढोका रोककन े
खतरा त छैन बबचार पयुाुऊ । 
िलकुा ककलसमका झनु्ड्याउने बत्तीको प्रयोगले बढी 
सरुक्षक्षत बन्न सककन्छ । 
ओछ्यान नस्जकै चप्पल,रेडर्यो तथा टचलुाइट राख्न ेगरौ । 

 

सतुीरिेको बेला भकुम्प आयो भन ेके गने ? 
फुटेको लससा कुस्ल्चएर घाऊ लाग्न सक्छ त्यसलेै ओछ्यान छेउ चप्पल राखौ । 
लाइन जान सक्छ टचलुाइट तथा रेडर्यो सँगै राख्न ेगरौ । 

१. आगो तनभाउने यन्त्र को जोिो गरौं  
घर लभत्र राख्न ेसानो आकारको आगो तनभाउने यन्त्र िुन्छ। जुन िोमसेन्टेर तथा 
िार्वुयेर पसलिरुमा ककन्न पाईन्छ । 
घर वरपरका सरुक्षक्षत स्थान तथा बाटोको बारेमा ससुचुचत िोऔ । 

२. सरुक्षक्षत स्थानबारे जानकारी 
पाकु लगायतका खुल्ला स्थान,माथीबाट केिी खसेर नआउने फराककलो सरुक्षक्षत ठाउँ 
तथा ठुलो आगलागी भएर अझ ैसरुक्षक्षत स्थानमा भाग्न ुपने भयो भन ेधेरै बाटोिरु 
भएको ठाउँको बारेमा जानकारी लीइराख्न े। भाग्न ेबेलामा बाटोको अवस्थाको बारेमा 
ध्यान ददनिुोस । 

३. समाजसंगको अन्तरकिया 
ववपत्ती आइपरेको बेलामा समाज एकजुट भई अघीबढ्दा सबलैाई ठुलो बल तथा 
सियोग लमल्छ । 



छरतछमेकमा सधैं आवतजावत तथा बोलल चाली गने बानीले आपतबबपतको बेलामा 
ठुलो राित पगु्न जान्छ । 

 

 
 

अपझाुट आइपदा ुचादिने सामानिरु एकै ठाँउमा राखौं ।  
आपतकाललन अवस्थामा भन्न ेबबवत्तकै बोकेर जान लमल्नेगरी आवश्यक सामानिरु 
एउटै झोला वा भार्ोमा राख्दा सस्जलो िुन्छ ।  
औषधी तथा कन््याक्टलेन्स सफा गने । 
सामान अनी तपाईंलाई अत्याबस्यक पने चचजिरु झ्वा्ट भेदटने ठाउँमा राख्नगेरौ । 
पानी तथा खानेकुरा अभाब िँुदा चादिने चचजबबजको तयारी गरौ जस्त ैक्यान 
फुर्,बबस्कुट जस्ता तरुुन्त ैखानलमल्न चचजिरु 
 

झोलामा राख्न ेसामानिरु 
•रेलसर्ने्स कार्कुो फोटोकपी 
•क्वाइन पसैा(धेरैमात्रामा),लभत्री लगुा,मोजा,पन्जा 
•छाता,टचलुाइट,रेडर्यो 
•एमजेन्सी प्याक, लाइटर वा सलाई 
•प्लास्स्टक झोला,बबस्कुट लगायत तुरुन्त खान लमल्ने 
चचज 

•औषधी तथा कन््याक्टलेन्स सफा गने सामान 
•मदिलाको लमन्स िँुदा प्रयोग गने प्यार् लगायत आफ्नो आबस्यक सामानिरु । 
 

 



 

भुकम्प आउँदा ...  

घरलभत्र छौ भन.े....  
टाउको जोगाऔ 

बललयो टेबलुमनुी पसेर टाउको जोगाऊ टेबलुको खु्टा राम्रोसँग 
समातेर बसौ टेबलु नभएमा तककया वा बाक्लो कपर्ाले टाउको 
जोगाऊ । 
आततएर बादिर नतनस्स्कउः  
अतास्ल्लएर बादिर तनस्स्कदा झन खतरा िुनसक्छ। बादिर तनस्कदा माचथ बाट खसेर 
चोटपटक लाग्न ेकुरािरु छ छैन बबचार गरेर तनस्कौ । 
भकुम्पको कम्पन कम भएपछी ग्यासिरुको आगो बन्द गरौं । 
ठुलो कम्पन भईरिेको बेला आगोको नस्जक जादा खतरा 
िुन्सक्छ तेसलेै िस्ल्लन कम भएपछी ग्यास तथा दिटरिरुको 
आगो बन्द गरौ । 
ढोका खोलेर बादिर तनस्कने बाटो सरुक्षक्षत गरौं । 
घर तथा भवनिरु भालसएर ढोकािरु नखोललन पतन सक्छ 

त्यसलेै िस्ल्लन कम भएपछी सकेसम्म चार्ो ढोका 
खोलौ । झन अग्ला भवन तथा ठुला अपाटुमेन्टिरुमा बादिर 
तनस्कने बाटोको बारेमा मित्वपणू ुसँग ध्यान पयुाुउन 
आवश्यक िुन्छ ।  

 

 

 

घर बादिर भएको बेलामाः 
कंकिट-ब्लकको पखाुल तथा भेस्न्र्ङमेलसनबाट टाढा बस्ने । तय चचजिरु ढल्न 
सक्छन, त्यसलेै तय चचजिरु बाट तुरुन्त टाढा िुनिुोस ।स्कुल तथा पसलिरुमा 
भएको बेला टाउकोलाई जोगाउ टेबलुमनुी तछरेर टाउको जोगाऊ,टेबलु नभएको 
बेलामा टाउकोमाथी झोला या अरु चचज राखी टाउकोलाई बचाउनिुोस ्। 



झनु्र्ाइएको बत्तीिरुबाट जोचगऔ 

ठुला िल तथा अन्य 
ठाउँिरुमा भएको बेलामा 
झनु्ड्याएको बत्ती वा अरु झचचनु ेजमा िोस पयुाउनिुोस ्। 
खसेर लाग्न सक्ने सम्भावना िुन्छ । 
आवत्तएर बादिर नतनस्स्कनिुोसः नआवत्तकन लश क्षक तथा 
पसलका सम्बस्न्ध त मान्छेले भन ेबमोस्जम गरौ । 
ललफ्ट लभत्र भएको बलेामाः  
सब ैतल्ला को बटन(सइुच)चथचरे जतत सक्दो चार्ो बदिर 
तनस्कनिुोस ्।  
 

 

गार्ी चलाई रिेको बलेामा  
बबस्तारै बबस्तारै स्पीर् घटाऊदै सर्कको देब्रेप्टी 
गार्ीरोकी स्टाटु बन्द गनुिुोस ्रेडर्योबाट 
स्स्थतीको बारेमा बझुी सरुक्षक्षत स्थानमा जान ुपने 
भए गार्ीबाट ओली दिरं्रे जानिुोस ्। 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



भकुम्प रोककएपछी ... 
वरीपरी िेरौं । 
घर लभत्रको स्स्थती कस्तो छ ? 

ग्यासिरु बन्द छ कक छैन ? 
कत ैआगलागी भएको छ छैन ? 
भइुचालो पछी आउन ेस-साना धक्कािरुले घरिरु भत्कन े
तथा 
आगलागी बढ्न ेसम्भावना बढी िुन्छ । 
 

रेडर्यो या टेलललभजनबाट घटनाको जानकारी ललऔ ।  
कुन ठाउँमा कती ठूलो भकुम्प 
गयो भन्न ेबारेमा रेडर्यो तथा टेलललभजन बाट प्रसारण िुन्छ 

जानकारी ललऔ । 
 

सरुक्षक्षत स्थानमा जाऔ 

माचथबाट केिी खसेर आउन,े केिी पल्टेर वा ढलेर खतरा निुने फराककलो स्थानमा 
जाऔ । 
भाग्न लमल्ने ठाउँिरु धेरै भएको स्थान सरुक्षक्षत िुन्छ जसले गदा ुठुलो आगलागी 
भएको खण्र्मा अझ सरुक्षक्षत स्थानमा जानलाई सस्जलो 
िुन्छ । 
छरतछमेकका मातनसिरु जम्मा भएर एकापसमा सरसियोग 
गरौं । 
सियोगको खाचो परेका मातनसिरुलाई सरसियोग गरौ । 
 

घरमा बस्न खतरा छ भने तोककएको सरुक्षतत स्थानमा 
जाऔ । 
भस्त्कएको घरमा बस्न ुअत्यन्त खतरनाक िुन्छ । अत्यावश्यक सामान बोकेर 
तोककएको सरुक्षक्षत स्थानमा जाऔ । 

 



घर छोर्रे सरुक्षक्षत स्थानमा बस्न जानपुने अवस्थामा ध्यान ददनपुने कुरािरुः 
 

•दिटर बन्द छ कक छैन िेरौ 
•बवत्त को मेनसइुच अफ गरौ 
•ग्यासको मेनलाइन बन्द गरौ 
•पानीका धारािरु राम्रोसँग बन्द छ कक छैन िेरौ 
•अत्याबस्यक सामान (पररचयपत्र,पसैा, बैंककार् ुआदी 
)बोकौ 
•मोबाईलफोन तथा स्माटु फोन र त्यस्को चाजरु बोकौ 
•न्यानो लगुा लगाऔ 

•एमजनु्सी बेलाकोलाचग तयार गररएको ब्याग बोकौ 
•झ्याल ढोका राम्रोसँग बन्द गरौ 
•पररवार तथा साथीभाईसँग संपकु िुन नसकेमा आफु जानलागेको ठाउँको बारेमा 
लेखी ढोकामा टासौ । 
 

क्षक्ष त स्थान मा जाऔ 

 

 

 

 

 

 


