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टेिलिभजन, रेिडयो सुइता नगरपािलका मौसम िवज्ञान िनयोग

�कोप िनवारण सम्बिन्ध पुिस्तका बाढी सम्बिन्ध हाजाडर् म्याप

１. テレビ･ラジオ ２. 吹田市役所

４. 防災ハンドブック ５. 洪水ハザードマップ

３. 気象庁
て れ び　    ら じ お すいた しやくしょ きしょうちょう

ぼうさい は  ん  ど  ぶ  っ  く こうずい は ざ   ー  ど  ま  っ  ぷ

िबदशेी नाग�रकह�कालािग िबपत िनबारण िनद�िशकािबदशेी नाग�रकह�कालािग िबपत िनबारण िनद�िशका

日本語／ネパール語

यस्ता �कोपह� आएमा हा�ो ईलाकामा पिन ठुलो क्षित �न स�े अनुमान गनर् स�कन्छ । 
त्यसैले पिहलेबाट नै �कोपबाट बच्ने तयारी ग�र रा�ु पदर्छ ।  साथै �कोप आईहालेमा 
नहड्बडाई आफु बच्ने काम गनुर् पदर्छ । 

जापानमा भूकम्प, ताइफु, अिधक बषार् जस्ता �ाकृितक �कोपह� धेरै 
आउने गदर्छ । 

भूकम्प, चुनामी बाट ज्यान बचाउनको लािग ताइफु र अिधक बषार्

भूकम्प आएमा सवै भन्दा पिहले आफ्नो ज्यान बचाउनुस । 

घर िभ� �नुभएमा टेबुल मुिन वा सुरिक्षत स्थानमा जानुहोस् । 
घर बािहर �नुभएमा पखार्ल वा भबनह�बाट टाढा जानुहोस् ।

कम्पन रो�कए पिछ

भान्छाको आगो तथा स्टोभआ�द िनभाउनुहोस् । 
बािहर िनस्कने बाटो बनाई रा�ुहोस् ।
पराकम्पबाट साबधान रहनुहोस् ।

Tsunami
Evacuation Bldg

Tsunami
Evacuation Shelter

つなみ    ひなん　び  る

つなみ    ひなん     ばしょ

चुनामी

ठुलो भूकम्प आएमा चुनामी आउन सक्छ । 

यस्तो बेला समु� वा नदीनाला निजक कदापी नजानुहोस् ।

सकेसम्म समु�बाट टाढा उ� स्थानमा जानुहोस् ।  चुनामी धेरै पटक 
आउन सक्छ ।

https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html

सुइता िस�ट इन्टरनेसनल �ेन्डिशप एसोिसएसन

सेनरी न्यू टाउन प्लाजा ६ तल्ला, १-२-१ चुकुमोदाई, सुइता िस�ट, ओसाका ५६५-०८६२ जापान

मौसमको जानकारी राखी बेलामै ध्यान पु-याई पूवर्तयारी गनुर्होस् ।

अगस्तबाट अक्टोबरसम्म धेरै ताइफु आउने गदर्छ ।  
शि�शाली हावा�री र अिधक बषार् �ने गदर्छ । 

 अिधक बषार् भएमा बाढी पिहरो आउन सक्छ । 

अिधक बषार् भएको बेला समु� वा नदीनाला निजक नजानुहोस् । 

बा�ण यन्� कायार्लय

災害や防災の情報
さいがい                    ぼうさい               じょうほう

�ाकृितक �कोप र �कोप िनयन्�ण सम्बिन्ध जानकारी

घर तथा कायर् स्थल बाट 
निजकको आ�य स्थल

िब�ालय/ कायार्लय

राजदतुावास

पासपोटर् नम्बर

दशे िभ�

दशे बािहर

आकिस्मक समयको 
लािग सम्पकर्  नम्बर



सुरिक्षत आ�य स्थल भनेको के हो?तयारी गनुर् पन� सामा�ीह�

तपाईलाई आवश्यक पन� सामान

�ाकृितक �कोपको लािग पूवर् तयारी गनुर्होस् ।

�ाकृितक �कोपको कारणले घर भित्कएमा, घरमा फकर् ने बाताबरण नभएमा 
अस्थायी �पमा ब� स�कने ठाउँ हो । 
�ाकृितक �कोपको बेला िन� माध्यािमक र माध्यािमक िव�ालयका 
भवनह� सुरिक्षत आ�य स्थल �प् मा �योग ग�रन्छन ।
आ�य स्थलमा पानी, खानेकुरा, ब्ल्यांकेटह� उपलब्ध गराइन्छ । 

यहाँ जो पिन आउन सक्छन र सेवा िनशुल्क �न्छ ।

यहाँ धेरै मािनस एकै साथ बस्छन र िविभ� िनयमह� �न्छन ।  
सबैसंग सहकायर् गनुर् पदर्छ ।

सुरिक्षत आ�य स्थल िनद�िशत सुरिक्षत 
आ�य स्थल

सुरिक्षत आ�य स्थलमा 
जानको लािग जानकारी प�

अत्याव�क सामा�ीह� तयारी अबस्थामा रा�ुहोस । 

खानेकुरा

दिैनक जीवनका लािग आवश्यक सामा�ीह�

महत्वपुणर् सामा�ी

अन्य

जापानी वा अं�ेजी भाषामा ले�ुहोस् सुरिक्षत आ�य स्थलमा यो प� दखेाउनुहोस । यो काडर्मा आफ्नो जानकारी 
भरी सधैँ  बो�करा�ुहोस । 

नाम

ठेगाना

टेिलफोन नम्बर

राि�यता

बोल्न स�े भाषा
अन्य

अं�ेजी िचिनयाँ को�रयाली

र� समूह

खानेकुरा　　　पानी

कपडा, िभ�ी ब�　  टावल　　　   �टस्यु

पैसा (चानचुनसमेत)          पासपोटर्,  रेिसडने्ट काडर्

पन्जा               औषधी (सधैँ  खाने औषधी)

अत्याव�क सामा�ीह� झोलामा राखी तु�न्त िलएर 
जान िमल्ने अबस्थामा रा�ुहोस । 

ठुला फ�नर्चरह� नढल्ने ग�र रा�ुहोस । 

३ दिेख ७ �दन सम्मको लािग खानेकुरा, िपउने पानी 
तयार ग�र रा�ुहोस

टचर्लाइट               रेिडयो    टोपी(हले्मेट, �कोपबाट 
बच्नको लािग िबशेस टोपी)

सुरिक्षत आ�य स्थलमा जानको लािग जानकारी 
प� सधैँ  साथमा रा�ुहोस । 

सधैँ  निजकका �ि�ह�संग अिभबादन र अन्तर��या ग�रर�ुहोस ।

आफ्नो इलाकामा �ने गरेका �कोप िनयन्�ण सम्बिन्ध 
कायर्�ममा सहभागी �नुहोस् । 

प�रवार संग भेट्ने स्थान र सम्पकर्  गन� त�रकाह� 
िनि�त ग�र रा�ुहोस । 

निजकैको सुरिक्षत आ�य स्थलको बारेमा जानकारी 
िलई रा�ुहोस । 


