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१)सचुिा आदािप्रदािमा समसया 

चाँ्ै भएको ठाउँमा भोनलपलट, तेसबािेक धेिै ठुलो क्षनत 
भएको ठाउँलाई छो्ेि अरु 
ठाउँिरुमा 
एकिप्ा समममा बबजलुी 
आयो ।
बत्ी िभएको जा्ोका नत 
अधेिा िातिरु साहै्ि ैअतयास 
लागदो न्यो । 

पािीको धािा बनद न्यो 
धेिै ठाउँ मा पािी  आउि 
२-४ हदि  देखी िप्तौ हदि 
लागयो ।
खािेपािी देखी दैनिक 
घिमा चाहििे पािी पाउि 
धेिै गाह्ो भयो । 

धािा बनद भएकोले टोइलेट फलस गिने पािी िभएि धेिै 
लाई संकट पि ्यो ।
िुिाउि को लानग पािी िाखेका मानिस िरुले तयसलाई 
टोइलेटमा प्रयोग गिे । 

प्राय सब ैठाउँमा गयास प्रयोगमा आउि एक महििा भनदा 
बढी समय लागयो 
खिापकाउि,हिटि चलाऊि ि िुिाउि तातोपािीको लानग 
गयास ििँुदा साहै् ि ैसंकट पि ्यो । 

धेिैबेि लाइिमा बसेि नसनमत खािेकुिा मात्र हकनि पाइन्थयो 
पसल िरुमा सामाि को अभाब न्यो ।   

टे्ि ,बुलेटटे्ि त्ा मेट्ोटे्ि धेिै समयसमम चलिसकेि 
बसिरुपनि धेिैकम चलयो पेट्ोल ह्जल घटदैगएि मोटि 
साइकल ,काि चलाऊिेिरु　अफटयिोमा पिे,साइकल 
चलाऊिे मानिस िरु को संखया बडयो ।

२)लो् सेह्ङ 

३)पािी बनद 

४)टोइलेट चलाउि सहकएि 

५)गयास बनद 

६)खािे कुिा को अभाब 

७)यातायात ठपप

समनुद्रमा भकुमप जादा सिुामी 
आउिे समभाबिा िुनछ ।  
समनुद्र त्ा खोलाको िनजक िुिे 
मानिसिरुले चिाखो भई साबधािी 
अपिाउि ुपछ्व ।   

सिुामी

सेन्ाइमा धेिै पटक भकुमपले ठुला क्षनतिरु भएका छि।
तयस बेला के भएका न्ए, 
नछमेक त्ा ओिपिका मानिस िरुबाट सिुतौ ।

भकुमपको  बािेमा बझुतौ

भकुमपको बेला के के कुिामा खतिा िुनछ ?

भकुमपपछी आगोलागीको समभाबिा 
बढी िुनछ  । 
घििरु धेिैभएको ठाउँमा एउटा 
घिबाट शरुुभएको आगो पिैु टोलमा 
फैनलि सकछ । 

आगोलागी

भरििरु भतकिे घि त्ा भरििरु भनतकएि
मानिसिरु चयाबपि सकछि।
*ियाँबिेकाभरििरु
(१९८१कोसमसोनधत काििु पछी
बिेका) तलुािातमक हिसाबले
सिुनक्षत मानि सहकनछ  ।

सामाििरु
ढलिे,खसिे 

दिाज, टेबलुमा िाखेको समाििरु 
जसतै
कमपयटुि,तेबलुलयामप,झनु्ी
एको बत्ी आदी खसेि फुटिे 
समभाबिा िुनछ । फुटेका नशशा 
िरुले चोटपटक लागिसकछ। बाहिि 
भएकोबेलामा पखा्वल भनतकएि 
िो्ीङबो ््व खसेि चयबपिे खतिा 
िुनछ । 

पहििो पहििो जािे खतिा िुिसकछ। 
पिा्को नभिालो ठाउँ, ढुङगा खसिे 
ठाउँमा िुिे मानिसिरुले साबधािी 
अपिाउि ुपछ्व ।     

पबुबीजापािको मिाभकुमपमा देनखएका सकंटिरु

भकुमपको धेिै बेि समम मोबाइल फोि त्ा ईनटििेट 
िाम्ोसँग सचुारु भएि ।
बत्ी पनि िोहकएकोले मोबाइल चाज्वमा समसया भयो।
अहिले किाँ के भईििेको छ ्ािा िुिे नस्ती न्एि, 
तयसमान् परिराि त्ा सा्ीभाईसँग संपक्व  िुििसकदा धेिै 
मानिसिरु संकटमा पिे ।

१२ जुि १९७८ को हदि बेलकुा नमयागीमा ठुलो(m७.४)
भकुमप गयो। सेन्ाइनसटीमा कंहरिटका बलकबाट बिेका 
पखा्वलिरुले चयाबपएि धेिै मानिसिरुको जयाि गयो ।
तयसगैिी ,११ माच्व २०११ को हदि हदउसो पुबब्व जापािको 
तोिोकु एरियामा　मिाभकुमप(m९.०) गयो जसमा 
सेन्ाइनसटी नभत्रका नमयागीिो र्ा ,राकाबायासी र्ा 
लगायतका समुनद्रछेउका ठाउँमा भकुमप लगत ैआएको 
सिुानमले धेिै धिजि को क्षनत िुिपगुयो ।
*M(मयानगिचयु् )भुकमप मापिगिने एकाइ
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b िलकुा हकनसमका झुनडयाउिे बत्ी को प्रयोगले बढी 
सिुनक्षत बनि सहकनछ । 
c ओछयाि िनजकै चपपल,िेह्यो त्ा टच्वलाइट िाखे् गितौ । 
सतुीििेको बेला भकुमप आयो भिे के गिने ?
फुटेको नससा कुनलचएि घाऊ लागि सकछ तेसलेै ओछयाि छेउ 
चपपल िाखतौ ।
लाइि जाि सकछ टच्वलाइट त्ा िेह्यो सँगै िाखे् गितौ । 
d आगो निभाउिे यनत्र को जोिो 
घि नभत्र िाखे् सािो आकािको आगो निभाउिे यनत्र　िुनछ
जिु िोमसेनटेि त्ा िा ््वरेअि पसलिरुमा हकनि पाईनछ । 

भकुमपआउि ुअघी अपिाउि सहकिे सरधािी

पहिलेदेखी भागिे ठाउँको बािेमा ्ािा भईििेकोले भइुचालो आउँदा झराटट भागि सके、 ति िाती भएकोभए केिीपिी 
िदेनखिे अनधकािमा ्िले आबत्न्े िोला अबदेखी िाती यसतो आपत आईपिे पनि सकुसल बाहिि निसकि सकिेगिी 
अभयास गिने प्रयास गिनेछु । (पुबबीजापािको मिाभकुमपमा पिेका बयबतिको अिभुर)

सतमभ 

१)कलपिा गिी िेितौ  

a घिनभत्र प्रयोगिुिे उपकिण त्ा फिबीचिको बािेमा िोस 
पुि ्याउ 
भकुमपको िललाईबाट फिबीचि ,
　दिाज लगयात 
घिनभत्रका अरु　सामाििरु ढलिे 
खसिे गछ्वि । 
ढलि सनजलो िुिे सामािलाई 
सिुनक्षतसँग नभत्ामा अडयाउिे 
औजाििरुले हफकस गितौ　नत 
औजाििरु िोमसेनटेि त्ा िा ््वरेअि 
पसल िरुमा हकनि पाईनछ । 
。अगलो ठाउँमा गरुङगो सामाि िाखे् िगितौ खतिा िुिसकछ । 
。दिाज , हरिजिरु पलटेि बाहिि निसकिे ढोका िोहकिे खतिा 
त छैि　बबचाि पिु ्याउ ।

२)घि नभत्रको सुिक्षामा धयाि हदऔ 

a सिुनक्षत स्ाि बािे जािकािी  
पाक्व  लगायतका खलुला स्ाि, 
मा्ीबाट केिी खसेि िआउिे फिाहकलो सुिनक्षत ठाउँ त्ा
ठुलो आगलागी भएि अझै सुिनक्षत स्ािमा भागिु पिने 
भयोभिे धेिै बाटोिरु भएको ठाउँको बािेमा जािकािी लीई 
िाखे् । 
b समनुद्रको छेउछाउ ,सुिामी बाट बाँचि सिुनक्षत स्ाि 
बािेमा ससुुनचत िुिे   
अगलो ठाउँ,सिुामी बाट जोनगि सकिे बनलयो भरि त्ा 
आपतकालीि नस्ती मा
बसि नमलिे गिी तोहकएको स्ाि बािे जािकािी लीइ िाखे् । 
c भागिे बेलामा बाटोको अरस्ाको बािेमा धयाि हदििुोस ्  

३)घि ओिपिका सिुनक्षत स्ाि त्ा बाटोको 
  बािेमा ससुुनचत िुिे

अहिले भकुमप आयो भिे के गिु्व 
िुनछ ?
तयसमा्ी िाती आयो भिे? 
यसता परिनस्तीिरुको बबषयमा 
सचेत भई परिराि त्ा सा्ीभाईसगँ 
सिसललाि गिने गितौ । 

’

कोठा नभत्र 
गरुङगो सामाि तल भईुमा िाखे् 

दिाज लगायतका फनि्वचििरु िढलिेगिी हफकसगिने यदी 
ढलीिालेमा पनि ढोकालाई अबिोध िपगुिे ठाउँमा िाखे् 

टेनलनभजिलाई िझिनेगिी सेटगिने 

ओछयािको छेउमा बाकलोहकनसमको 
चपपल　िाखे् नसिािीको िनजक टच्वलाइट 
त्ा िेह्यो िाखे् 
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पुबबीजापािको मिाभकुमप गएको बेलामा भइुचालोको धेिै 
पछीसमम
मोबाईल त्ा समाट्व फोि िाम्ोसँग चलि सकेि । 
तयसलेै परिराि त्ा सा्ीभाइसँग तयसतो बेलामा कसिी 
संपक्व  स्ापिागिने रा कुि ैठाउँलाई संपक्व  स्ािको रुपमा 
प्रयोगगिने भनिे बािेमा छलफल गितौ ।　
☞ पेज ७ मा यसबािे मा अनय जािकािी दीईएकोछ 

बरपत्ी आइपिेको बेलामा समाज 
एकजटु भई अघीबढदा　सबलैाई ठुलो 
बल त्ा सियोग नमलछ ।
छिनछमेकमा सधैं आरतजारत त्ा 
बोनलचाली गिने बािीले आपतबबपत 
को बेलामा ठुलो िाित पगुि जानछ ।

४)बबसताबपत नशबबि को बािेमा जािकािी
　 लीई िाखतौ 

५)परिराि त्ा सा्ीभाइसँग संपक्व 　स्ापिाको
  बािेमा छलफल गरििाखतौ 

६)अपझ्वटआइपदा्व चाइहििे सामाििरु एकै
  ठाउँमा िाखतौ 

७)समाज सँगको अनतिरिरीया 

८)सचुिा प्राप् गिने माधयम 

१ भकुमपको कमपिको शतिरी 震度(नसनदो),
 भकुमपको आकाि मयागिेचयु्  (M)

२)भकुमपसमबनधी आपतकानलि परू्वसचुिा

जापािको भगुर्व-बीभागले प्रयोगगिने शतिरी मापक (नसनदो)

震
しん

度
ど ４

よ ん

नसनदो (४) योि

हि्ीििेका प्रायजसो मानछेिरुले भइुचालोको कमपि 
्ािापाउछि ।
सतेुका मानछेिरु बबउँझीनछि । 

震
しん

度
ど 5

ご

弱
じゃく

नसनदो (५)गो जयाकु
ि ्याकबाट भा्ाकु्ा त्ा हकताबिरु झि्व सकछ ।

震
しん

度
ど 5

ご

強
きょう

नसनदो (५)
गो कयोउ

हफकस िगिेका दिाज त्ा फनि्वचििरु ढलि सकछ । 
 (पबुबीजापाि मिाभकुमप को बेला ताईिाकु र्ा )

震
しん

度
ど 6

ろく

弱
じゃく

नसनदो (६)
िोकु जयाकु

उभीईििि　गाह्ो िुनछ　अनधकामस हफकस िगरिएका 
फनि्वचििरु ल्ानलङग भए,समाििरु भइुमा झिे ि ढोका 
खोलि िनमलिे ठाउँिरु पनि न्ए । 
 (पुबबीजापाि मिाभकुमपको बेला आरोबा र्ा,राकाबायसी 
र्ा,इजमुी र्ा )

震
しん

度
ど 6

ろく

強
きょう

नसनदो (६)
िोकु कयोउ

उभीएि हिंडि सहकदैि ,सबजैसो हफकस िगरिएका
　फनि्वचििरु　ल्ानलङग　भए,अतयानधक धेिै मात्रामा 
समाििरु ढले । 
 (पुबबीजापाि मिाभकुमपको बेला नमयानगिो र्ा )

震
しん

度
ど 7

なな

नसनदो (७)िािा

हफकस त्ा सेट िगरिएका फनि्वचि लगायत सामाििरु सबै 
ल्ानलङग भए,ढले त्ा उनछहटए ।

के तपाईंलाई ्ािा छ 
तपाईको नछमेक मा 
को कसता मनिसिरु 

बसछि ?

कंहरिट- बलकका पखा्वलिरु、भेन्ीङमेनसि लगायत नचजिरु 
ढलेि चयाबपिे खतिा िुनछ ।
सािो बाटोमा कंहरिट- बलकिरु, भेन्ीङमेनसि लगायत ढलेि 
बाटो िोहकिे सनभारिा िुनछ ।

झोलामा िाखे् सामाििरु 
•िेनस्ेनस का ््वको फोटोकपी
•कराइिपसैा(धेिैमात्रामा),नभत्रीलगुा,मोजा,पनजा
•छाता,टच्वलाइट,िेह्यो
•एमजनेनसी पयाक, लाइटि रा सलाई
•पलानसटकझोला,बबसकुट लगायत तरुुनत खािनमलिे नचज
•औषधी त्ा कनटयाकटलेनस सफागिने सामाि
•महिलाको नमनस िँुदा प्रयोग गिने पया् लगायत आफिो 
आबसयक सामाििरु ।

आपतकानलि अरस्ामा भनिे बबबत्कै बोकेि जाि नमलिेगिी 
आबसयक सामाििरु एउटै झोला रा भा्ोमा 
िाखदा सनजलो िुनछ । 
औषधी त्ा कनटयाकटलेनस सफा गिने सामाि अिी तपाईंलाई 
अतयाबसयक पिने नचजिरु 
झराटट भेहटिे ठाउँमा िाखे्गितौ । 
पािी त्ा खािेकुिा अभाब िँुदा चाहििे नचजबबजको तयािी 
गितौ जसत ै कयािफु् ,बबसकुट जसता तरुुनत ै खािनमलिे 
नचजिरु 

पेटबोटलको पािी आदी तयािी िालतमा िाख् ुउपयकुत् िुनछ । 

्ािापाई िाखदा उपयोगी िुिे ज्ाि 

सेन्ाइ नसटीका सिकािी बबद्ालयिरु (प्रा्नमक　त्ा 
निमिमाधयानमक बबद्ालय)
लगायतका भरििरु लाई बबसताबपत नशबबिको रुपमा 
तोहकएको छ । 
आफिो िनजकको बबसताबपत नशबबिको लानग तोहकएको ठाउँ 
त्ा जािेबाटोको बािेमा आँफै गई जािकािी लीइिाखतौ । आपतबबपतका बेला सचुिा त्ा खबि िपाउदा ठुलो नचनता 

पछ्व ।
कसोगिी चा्ो खबि ्ािा पाउिे उपाएको खोजी गितौ ।
☞िेितौ ८ पेज 

भकुमपको साइज मापिगिने मयागिेचयु्  (M) बबसरभिी एउटै 
िुनछ भिे,
भकुमप को शतिरी मापि गिने मापकचाँिी　देस अिसुाि फिक 
फिक िुिसकछ ।

यो भइुचालो बािे परू्वजािकािी गिाउिे प्रबबधबी िो । भइुचालोको 
शतिरीशाली कमपि आउि ुअगाह्　टेनलनभजि त्ा िेह्यो 
,मोबाईल अ्रा समाट्वफोिबाट बबशेष हकनसमको घनटी 
रा आराज आउछ ।(कुिकुैिै मोबाईल फोिमा यो प्रबबधबी 
ििुिपनि सकछ )
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१)टाउको जोगाऊ

२आबत्एि बाहिि िनिसकऊ

३भकुमपको कमपि कम भएपछी
 गयासिरुको आगो बनद गितौ 

४ ढोका खोलेि बाहिि निसकिे बाटो सिुनक्षत गितौ ३ आबत्एि बहिि िनिनसकििुोस ् 

२ झुनडयाएको बत्ीिरु बाट जोनगऔ 

१ टाउकोलाई जोगाऊ 

भकुमप आउँदा ...
घिनभत्र छतौ भिे 

घिबाहिि भएको बेलामा 

नलफट नभत्र भएको बेलामा 

गा्ी चलाई ििेको बेलामा 

सकुल त्ा पसलिरुमा भएको बेला 

बनलयो टेबलुमिुी पसेि टाउको 
जोगाऊ टेबलुको खटुटा िाम्ोसँग 
समातेि बसतौ टेबलु िभएमा 
तहकया रा बाकलो कप्ाले 
टाउको जोगाऊ ।

धेिैठुलो कमपि पनि सामानय तया १नमिेट मा 
िोहकनछ ति पुबबीजापाि मिाभकुमप मा ३नमिेट समम 
िनललईिह्ो ।

अतानललएि बाहिि निनसकदा झि खतिा 
िुनसकछ।बाहिि निसकदा मान्बाट 
खसेि चोटपटक लागिे कुिािरु 
छछैि बबचाि गिेि निसकतौ ।

ठुलो कमपि भईििेकोबेला 
आगोको िनजक जादा खतिा 
िुनसकछ तेसलेै िनललि कम 
भएपछी गयास त्ा हिटििरुको 
आगो बनद गितौ ।

घि त्ा भरििरु भानसएि ढोकािरु 
िखोनलि पनि सकछ तयसलेै िनललि 
कम भएपछी सकेसमम चा्ो ढोका 
खोलतौ । झि अगला भरि त्ा ठुला 
अपाट्वमेनटिरुमा बाहिि निकिे बाटोको 
बािेमा मितरपूण्वसँग धयाि पुि ्याउिु 
आरशयक िुनछ ।

१ कंहरिट-बलकको पखा्वल त्ा भेनन्ङमेनसि
 बाट टाढा बसिे 

नय नचजिरु ढलि सकछि, 
तयसलेै नय नचजिरु बाट 
तरुुनत टाढा िुिुिोस ्।

२ िोह्ङबो ््व त्ा नससाको झयाल झि्व सकछ
  िोसपिु ्याउििुोस ्

घि त्ा भरि छेउ-मिुीबाट 
टाढा िुिुिोस ्।

टेबलुमिुी नछिेि　टाउको जोगाऊ,टेबलु िभएको बेलामा 
टाउकोमा्ी झोला या अरुनचज िाखी टाउकोलाई बचाउिुिोस ्।

ठुला　िल त्ा अनय 
ठाउँिरुमा भएको बेलामा 
झनुडयाएको बत्ी रा अरु 
झिनेनचजमा िोसपिु ्याउििुोस ्। 
खसेि लागि सकिे समभारिा 
िुनछ ।

िआबत्कि नशक्षक त्ा पसलका समबननधत मानछेले 
भिेबमोनजम गितौ । 

सब ै तलला को बटि(सइुच)न्चेि जनतसकदो चा्ो बहिि 
निसकििुोस ्। 

बबसतािै बबसतािै सपी् घटाऊदै स्कको देबे्पटटी गा्ीिोकरी 
सटाट्व बनदगिु्विोस।् िेह्यो 
बाट नस्तीको बािेमा 
बझुी सिुनक्षत स्ािमा 
जाि ु पिनेभए गा्ीबाट 
ओलबी हिं्ेि जाििुोस ्।



6

२ िेह्यो या टेनलनभजिबाट घटिाको
  जािकािी नलऔ 

३ सिुामी बाट साबधाि

大
おお

津
つ

波
なみ

警
けい

報
ほう

(ootsunami keihou)
ठुलोसुिामीको चेतारिी 

津
つ

波
なみ

警
けい

報
ほう

(tsunami keihou)
सुिामीको चेतारिी

津
つ

波
なみ

注
ちゅう

意
い

報
ほう

(tsunami chuuihou)
सुिामी सम्बि्धी
सारधािी

४ सिुनक्षत स्ािमा जाऔ

६ घिमा बसि खतिा छभिे तोहकएको
  सिुनक्षत स्ािमा जाऔ 

भकुमप िोहकएपछी ...
१ ररिपिी िेितौ 

जापािको भगुब्वबबभाग द्ािा सिुामी को बािेमा गिाउिे 
साबधानि त्ा चेतारिी 

७ घि छो्ेि सिुनक्षत स्ािमा बसि
  जािपुिने अरस्ामा धयाि हदिपुिने कुिािरु 

५ छिनछमेकका मानिसिरु जममाभएि
  एकापसमा सिसियोग गितौ 

घि नभत्रको नस्ती कसतो छ ?
गयासिरु बनद छ छैि ?
कत ैआगलागी भएको छ छैि ?
भइुचालो पछी आउिे स-सािा धककािरुले घििरु भतकिे त्ा 
आगलागी बढिे समभारिा बढी िुनछ  ।
ठुलो भकुमपपछी स-सािा धककािरु आउिे गछ्वि ्। 
भकुमपले कमजोि भिाएका घि त्ा पखा्वलिरु 
भकुमपका नत स -सािा धककािरुबाट घििरु भतकिे समभाबिा 
धेिै िुनछ ।  

भकुमप गएको केिी नमिेटमा 
कुि ठाउँमा कतीठुलो भकुमप 
गयो त्ा सिुामी आउछ हक 
आउँदैि भनिेबािेमा िेह्यो या 
टेनलनभजि बाट प्रसािण िुनछ । 
ठुलो रा सामानय सिुामीको बािेमा 
पनि अगें्जी,चाइनिज,कोरियि 
त्ा पोचु्वगल भाषामा सनुि 
नमलिे गिी NHK TV बाट 
प्रसािण िुनछ । NHKिेह्यो 
-2（सेन्ाइ 1089kHz ）बाट 
पनि अगें्जी,चाइनिज,कोरियि 
त्ा पोचु्वगल भाषामा समाचाि 
बलेुहटि प्रसािण िुनछ ।

समनुद्रमा भकुमप जादा सुिामी आउि सकछ । 
जापािको भगुब्वबबभाग द्ािा भकुमप गएको लगभग २-३ 
नमिेट नभत्रमा 
सिुामी आउछ हक आउँदैि,सिुामी आउिे समय त्ा कती 
ठुलो सुिामी आउछ भनिे बािेमा जािकािी गिाउछ । 
समनुद्रको छेउछाउ िँुदा भकुमप गयोभिे तरुुनत िेह्यो त्ा 
टेनलनभजि बाट सचुिा नलिे,
सिुामी आउिे अरस्ामा तरुुनत समुनद्र बाट टाढाभई सिुनक्षत 
स्ािमा जािुिोस ्। 

मान्बाट केिी खसेि 
आउिे, केिी पलटेि रा 
ढलेि खतिाििुिे फिाहकलो 
स्ािमा जाऔ ।
भागि नमलिे ठाउँिरु धेिै 
भएको स्ाि सिुनक्षत 
िुनछ जसलेगदा्व ठुलो आगलागी भएको खण्मा अझ सिुनक्षत 
स्ािमा जाि लाई सनजलो िुनछ ।

सियोगको खाचोपिेका मानिसिरुलाई सिसियोग गितौ 

भनतकएको घिमा बसि ु अतयनत 
खतििाक िुनछ । अतयाबसयक सामाि 
बोकेि तोहकएको सिुनक्षत स्ािमा 
जाऔ । सेन्ाइ नसहटले सिकािी 
प्रा््वनमक त्ा निमिमाधयानमक 
बबद्ालय लगायतका भरिलाई 
बबसताबपत नशबबिको रुपमा तोकेको 
छ । 

•हिटि बनद छ हक छैि िेितौ 
•बबत्को मेिसइुच अफ गितौ 
•गयासको मेिलाइि बनद गितौ 
•पािीका धािािरु िाम्ोसगँ बनद छ हक छैि िेितौ  
•अतयाबसयक सामाि (परिचयपत्र,पसैा, बैंकका ््व आदी )बोकतौ 
•मोबाईलफोि त्ा समाट्वफोि ि तयसको चाज्वि बोकतौ 
•नयािो लगुा लगाऔ 
•एमज्वनसी बेलाकोलानग तयाि गरिएको बयाग बोकतौ
•झयाल ढोका िाम्ोसगँ बनद गितौ 
•परिराि त्ा सा्ीभाईसगँ सपंक्व  िुि िसकेमा आफु 
जािलागेको ठाउँको बािेमा लेखी ढोकामा टासतौ

ठुलोसुिामी आएि भयनकि क्षनत पुया्वउछ

सिुामी आएि क्षनत पयुा्वउि सकछ

समनुद्र रा सो छेउछाउमा सिुामीको खतिा　छ
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२ पािी,खािा त्ा सचुिा पाइिे 

३ सिसियोग 

१ िाम लेखाउिे 

आपतकानलि नशबबि पगेुपछी
गिने कुिािरु 

परिराि त्ा सा्ीभाइ िरुसँग
संपक्व

अरुलाई आफु किाँ छु भनिे बािेमा 
जािकािी गिाउिे 

िनजसटिमा आफिो िाम त्ा बयिोिा लेखाउििुोस ्। जसले 
गदा्व तपाई तयो ठाउँमा भएको जािकािी अरुले पाउिेछि ।

पािी त्ा खािेकुिा तयसबेला आफुलाई चाहििेजती मात्र नलिुिोस ्
।
नशबबिमा सचुिा त्ा जािकािी संकलि िुनछ । भाषा िजािेि 
समसयामा पिेका मानछे देख्ु भयोभिे
आफुले बोलिसकिे भए सियोग गिु्विोस ्।
तपाई घिमा बसिभुएको छ　भिेपिी बबजलुी,गयास त्ा पािी 
िभएि खािा बिाउि िसकिे नस्तीमा 
पािी त्ा खािेकुिा नशबबिमा पाउिसहकनछ तेसगैिी बबशेष 
परिनस्तीको लानग बिाइएको टोइलेटपनि प्रयोगगि्व सकििुुनछ ।

नशबबि सनचालि नशबीिमा बसिआउिे मानिसिरुकै 
सियोगमा गरिनछ यदी तपाईपनि सकिेनस्तीमा िुिुिुनछ 
भिे सामाि ओसािपसािगिने त्ा सिसफाइ आदीका काममा 
सियोग गिु्विोस ्।

ठुलो प्रकोप त्ा आपबत् आइपदा्व िाजदतुाबास,सकूल त्ा 
आफु कामगिने ठाउँिरुमा 
अहिले आफु किाँछु भनिे जािकािी गिाउििुोस ्। 
जसलेगदा्व तपाईका आफनतिरुलाई तपाईको अरस्ाको 
बािेमा जािकािी हदिसहकनछ ।

मोबाईलफोि त्ा समाट्वफोिको इमजनेनसी मयासेज बकस   
ठुला प्रकोपिरु आइपदा्व मोबाईलफोि त्ा समाट्वफोिको 
मान्ललो भागमा“इमजनेनसी मयासेज बकस” बबकलपको 
रुपमा आउछ ।

ठुला प्रकोपिरु आइपदा्व मोबाईलफोि त्ा समाट्वफोििरुमा 
सपंक्व  िुि कहठि िुनछ  ।
तयसतो बेला अनय उपाएिरु पनि अपिाइ िेितौ 
•प्रकोपस्ल भनदा अरुठाउँको फोि प्रकोपस्लको भनदा 
सपंक्व िुि सनजलो िुिेिँुदा टाढाको कसलैाई आफु भएको 
ठाउँिरुको बािेमा भनििुोस ्
•पनबलकफोि बाट सपंक्व  िुि सनजलो िुनछ 
•फोि सपंक्व  िुि िसकदा ई-मेल बाट सपंक्व  गिने प्रयास गिी 
िेितौ 
•मोबाईलफोि त्ा समाट्वफोिको इमजनेनसी मयासेज बकस 
को प्रयोग गितौ 

मयासेज पठाउि   
इमजनेनसी मयासेज बकस →मयासेजपोसट मा जािे  →मयासेज 
लेखे् →पठाउिे 

मयासेज िेि्व   
इमजनेनसी मयासेजबकस →खोजिे ठाउँ →चाहिएको फोििमबि 
िालिे →सच्व →मयासेज आउछ 

避
ひ

難
なん

徒
と

歩
ほ

で पदैल हिं्ेि

高
たか

台
だい

誘
ゆう

導
どう

迂
う

回
かい

安
あん

否
ぴ

応
おう

急
きゅう

処
しょ

置
ち

備
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停
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電
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断
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水
すい

給
きゅう

水
すい

車
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火
ひ

の始
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末
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不
ふ

通
つう

運
うん

転
てん
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आपतकानलि अरस्ामा धेिै
प्रयोगिुिे जापानिज राकयांशिरु 

भागि,ुसिुनक्षत　स्ािमा जािु

अगलो ठाउँ

अककै  बाटो िँुदै जािु

(मानछेलाई) पगुिपुिने ठाउँ समम 
बाटो देखाउि　गिने　सियोग

(मानछेिरु) सकुसल छ छैिि 
सोधखोज गिु्व

प्रा््वनमक उपचाि

लो्से्ीङ

तयािी गिु्व  

पािी आपतुबी बनद

गयास त्ा मटटीतेल बाट बलिे 
नचजिरु बनद गिु्व

पािी ओसािने टयाङकि

 (िेल सेरा)अरिोध  

बाटो अरिोध ,जाम

（हििाि）

（तोिोदे）

（ताकादाइ）

（ईउदोउ）

（उकाइ）

（आमपी）

（ओउकय ुसयोची）

（शोिाएरु）

（तेइदेि）

（दािसइु）

（कयसुइुसया）

(िी िो नसमाच ुरो सरुु ु）

（फुचउु）

（उितेिरो नमआरासेरु）
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२ िेह्यो 

३.सेन्ाइनसटी आपतकानलि बिुभाषीय सिायता 
　केनद्र

िेह्यो 3 　　　　　　　　　　　  　　　　　   76.2MHz

FM ताइिाकु 　　　   　　　　     　　　　78.9MHz

FM इजमुी　　　　　　　　　　　　　　　　　79.7MHz

सेननटया (SenTIA) को फेसबकु・नटरटि 

१ नशबबि 

जािकािी प्राप् गिने उपाएिरु 

अबप्रल 2019 
समपादि त्ा प्रकाशि:

सेन्ाइ टुरिजम इिटिनेसिल एसोनसयसि
ह्जाइि:यामाओका फुनमए,ताकेतोसी आहकहििो 

दृष्ानत :आबे कोिारु

भकुमप बाट 
आफिो सुिक्षाका लानग 

केिी सझुार

救
きゅう

助
じょ

उद्ाि गिु्व

警
けい

戒
かい

चेतारिी, सारधाि 

妨
さまた

げ अरिोध

すみやかに、ただちに तरुुनत

立
たち

入
いり

禁
きん

止
し

प्रबेस निसेध

通
つう

行
こう

禁
きん

止
し

बाटो हिंडि निसेध

付
ふ

近
きん ～को आसपास

控
ひか

える सकेसमम िगिने 

身
み

の安
あん

全
ぜん

を確
かく

保
ほ

आफिो　जयकुो सिुक्षा

नसटीअहफस त्ा अरु स्ोतिरु बाट प्रात जािकािी या 
सचुिािरु पाउि सहकनछ । मितरपणू्व सचुिािरु अङगे्जी 
त्ा अरु भाषा िरु मा पनि टानसएको िुिसकछ ।

सेन्ाइ टुरिजम इिटिनेसिल एसोनसयसि(सेननटया)ले 
सेन्ाइनसटी नभत्रका िेह्यो सटेसििरुसँग नमलेि अङे्जी 
त्ा चाइिीज लगायतका अरु भाषामा उपयोगी सचुािा 
त्ा जािकािीिरु प्रसािण गद्वछ ।

सेन्ाइ टुरिजम इिटिनेसिल एसोनसयसि (सेननटया)  
जापनिज,अङे्जी,चाइिीज,कोरियि　भाषामा ई-मेल द्ािा 
बरनभनि जािकािी हदइनछ ।
कुिै प्रकोपिरु आईपिेको बेलामा ई-मेलबाट पनि जािकािी 
प्राप् गि्व सकििुुिेछ ।
☞ h t t p : / / i n t . s e n t i a s e n d a i . j p / j / a c t i v i t y /
mailmagazine.html बाट एकसेस

ठुला दैबीप्रकोप आईपिेको बेलामा सेन्ाइ नसटीले सेन्ाइ 
अनतिा्वब्रिय केनद्र
नभत्र मा
सेन्ाइ आपतकानलि बिुभाषीय सिायता केनद्र स्ापिा 
गिेि अङे्जी,चाइिीज,कोरियि भाषामा
सचुिा हदिे काम गछ्व।
तपाईलाई पनि बबदेशी भाषामा केिी सोधपछु गिु्वपिेमा 
सेन्ाइ अनतिा्वब्रिय केनद्रमा संपक्व  गि्व सकििुुिेछ ।

सेननटया सँग नमलेि  बबदेशीभाषामा प्रसािणगिने िेह्यो 
सटेसििरु

सेननटया (SenTIA)मेल

ठेगािा : सेन्ाइ अनतिा्वब्रिय केनद्र नभत्र 
सेन्ाइ नसटी, आरोबा कु ,आरोबायामा 
TEL: 022-224-1919 / 022-265-2471
FAX: 022-265-2472　http://int.sentia-sendai.jp/saigai/

“लाइक”नकलक गिु्वभयोभिे घटिाको ियाँ अप्ेट प्राप् 
गि्व सकििुुिेछ ।
☞ फेसबकू सच्वको लागी“सेन्ाइ टुरिजम इिटिनेसिल एसोनसयस
Sendai Tourism, Convention and International 
Association (SenTIA)

危
き

険
けん

खतिा

（कयुजयो）

（केइकाइ）

（सामातागे） 

(सनुमयाका नि ,तादाची नि)

（ताचीइिी हकनसी）

（चउुकोउ हकनसी）

（फुहकि）

（हिकाएरु）

（मी िो आिजेि रो खाकुिो）

（करीकेि）

नटरटिमा फलो गिेमा ियाँ अप्ेट भएका जािकािीिरु ्ािा 
पाउि सहकनछ 
☞ नटरटि को「@SENTIA_info」लाइ फलो 

्ेट FM(FM सेन्ाइ) 　  　　 　　　　　　  77.1MHz 


