भुकम्पको जोिखम न्यूिनकरण गनेर् तिरका
के गनेर् ? कसरी गनेर् ?
!
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नेपाल भुकम्पको दृष्टीले उच्च जोिखममा छ । हरेक मिहना ४ म्याग्नीच्यूड भन्दा
ठु ला भुकम्पहरु रेकडर् गिरएको छ । आजका िमितसम्म िवज्ञानले भुकम्प किहले
र कहाँ जान्छ भनेर पत्ता लगाउन सकेको छै न । त्यसैले भुकम्प जाँदा जानुभन्दा
पिहला र गएपिछ के गनेर्, कसरी गनेर् बारेमा जानकारी हुन आवश्यक छ ।
यो बुकले टमा केही उपयोगी तथा व्यवहारीक सुझावहरु समावेश गिरएको छ ।

राम्रोसँग तयारी गनुर्होस ।
Oh!
There are more than thousands
earthquake of magnitude >4.0
recorded in past 100 Years

भुकम्प जानुपवर्का तयारी

भुकम्प जाँदै गदार्
किहले र कहाँ जाने ?

सुरिक्षत ठाउँ पत्ता लगाउनु

तपाई आफैलाई सुरिक्षत गनर्को लागी सुरिक्षत ठाउँ हरु खोज्नुहोस –
टेवलमुनी अथवा बेन्चमुनी वा ढोकाको फ्रेम आदी !

वरीपरी हेनुर्होस

दराज वा झण्ड
ु ाइएका समानहरु राम्रोसँग पखार्लमा(िभत्तामा) अिडएको
छ¸छै न चेक गनुर्होस । अग्लो ठाउँ मा भएका गह्रौ सामानहरु हटाउनुहोस ।
पानीका भाडा¸ग्यास चुलो र िबजुलीका स्वीचहरु कहाँ
छन् याद गनुर्होस ।

अत्यावश्यक सामाग्रीको तयारी

अत्यावश्यक सामाग्रीको िकट (Kit) तयार गनुर्होस र सिजलै उपलब्ध हुने
ठाउँ मा राख्नुहोस ।
अत्यावश्यक सामाग्रीहरु
पानी/ लामो समयसम्म नकुिहने खानेकुरा / फस्ट एक िकट/
सानो व्याट्री/ टचर्लाइट व्यािट्र सिहत/ तातो कपडाहरु/ब्ल्याङकेट/
आफ्नो पिरचय िदने कागजको प्रितिलपी/ केही पैसा आदी ।

आफैले अभ्यास गनुर्होस/ तालीम िलनुहोस

आधारभुत जीवन रक्षा िविधसँग अभ्यस्त हुनुहोस ।यदी पिरवारका
सदस्यहरु फरक फरक ठाउँ मा हुनुहुन्छ भने आपतकािलन
अवस्थामा भेट्ने ठाउँ टु ङ्गो लगाउँ नुहोस् ।

पिहलो झट् का अनुभव भएको जितसक्दो िछटो पिहलै छनोट गरेको
सुरिक्षत ठाउँ मा जानु होस । भयार्ङ र िलफ्ट प्रयोग नगनुर्होस ।
यदी भवनको बािहर हुनुहुन्छ भने अिलक टाढा जानुहोस ।

आश्रयस्थल पत्ता लगाउँ नु

तल जानुहोस

आश्रय िलनुहोस

बिलयोसँग समात्नुहोस

यदी तपाई िवद्यालयमा हुनुहुन्छ भने तुरुन्तै टेबलमुनी आश्रय
िलनुहोस। टेवलका खुट्टाहरु बिलयोसँग समात्नुहोस,भुकम्प जाँदै
गदार् टेबलहरु सनर् सक्छन ।

भवन बािहरको जोिखम

यदी तपाई भवनबािहर हुनुहुन्छ भने बािहरै बस्नुहोस र भवनभन्दा
टाढा जानुहोस¸ उच्च िवद्युितय लाइन वा अन्य वस्तुहरु खस्न
सक्ने ठाउँ भन्दा टाढा जानुहोस । िभरालो ठाउँ बाट टाढा जानुहोस
भुकम्पले पिहरो जान सक्छ¸ ढु ङ्गा खस्न सक्छन् ।

कारिभत्र/बसिभत्र

यदी तपाई कार/बसिभत्र हुनुहुन्छ भने खुल्ला ठाउँ मा रोक्नुहोसर सवारी
िभत्र नै बस्नुहोस । पुलमाथी तथा आकाशे पुलमुनी पािकर्ङ नगनुर्होस ।

भुकम्प पछाडी सतकर् रहनुहोस्
भुकम्पको झड् का सिकदा िबित्तकै

अन्य जानकारी
पराकम्पनहरु
भत्केको भवनिभत्र नजानुहोस ।

जब पिहलो झड् का रोिकन्छ, यदी सम्भव छ भने पानी/ग्यास
र िबजुली बन्द गनुर्होस । अत्यावश्क सामाग्री िलनुहोस
र भवनबाट बािहर िनस्कनुहोस् ।

सावधानीपूवर्क बस्नुहोस

चेतावनी ! एउटा भुकम्प पछाडी अरु कम्पनहरु पिन आउँ न सक्छन,
जसलाई पराकम्पन भिनन्छ ।
कम्पनको कारणले उत्पन्न हुने अन्य जोिखमहरु जस्तै पिहरो¸बाढी¸
आगोलागीको बारेमा सचेत हुनुहोस ।

कार/बस नचलाउँ नुहोस ।

स्वास्थ्य जोिखम
धाराको वा इनारको पानी निपउँ नुहोस ।

मेिडकल केयरको सुिनिश्चत गनुर्होस।

गिम्भर िबरामी

तपाई आफ्नो चोट जाँच गनुर्होस¸तपाईको विरपरी यदी कोही जिटल
र अप्ठ्यारो अवस्थामा देख्नुभयो भने सहयोग गनुर्होस ।
अन्य जानकारीका लागी र िनदेर्शनहरुका लागी रेिडयो/टेिलिभजन
सुन्नुहोस ।

गिम्भर िबरामीलाई आपतकािलन जोिखमको अवस्था बाहेकमा
नचलाउँ नुहोस ।

अत्यावश्यक सेवाहरु

पिरवार र साथीहरुसँग िमले र आपतकािलन योजना बनाउँ नुहोस र
सबैलाई जानकारी िदनुहोस ।
सुरिक्षत ठाउँ पत्ता लगाउनुहोस ।
सुरिक्षत ठाउँ मा जानको लागी सहयोग गनुर्होस ।
आफ्ना साथी र पिरवारलाई बारम्बार समपकर् गरेर टेलीफोन लाइन
व्यस्त नबनाउँ नुहोस । अत्यावश्यक सेवालाई प्राथिमकता िदनुहोस ।

Ram and Saru

Ram

Saru

कुन भवन भुकम्पबाट सुरिक्षत छ ?

अन्य जानकारीको लागी
http://www.seismonepal.gov.np/
https://www.iris.edu/hq/sis/

More detail :http://www.unil.ch/orog3ny/people/shiba-subedi/

http://stations.seddbd.ethz.ch/en/networks/s/
http://www.bgs.ac.uk/schoolseismology/

Never forget these
important Numbers
!!!

महत्वपूणर् टेिलफोन नम्बरहरु
नेपाल एम्बुलेन्स १०२
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यो बुकले ट भुकम्प िशक्षा र उत्कृष्ट तयारीका लागी तयार गिरएको हो ।

This booklet is prepared for the earthquake education and better preparedness. Thanks to
Dr.Anne Sauran (CPPS HES-SO Valais) for resources (www.cpps-vs.ch).

