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विदेशीहरुको लावि

शुरुमा

जा्पान एउटा यसतो देश हो  जहाँ भूकम्प र आँधि (भूकम्प, 
आँधिबेरी,भारी वरानु, इत्ादीका कारण खतरनाक) जसता िरैे 
हव्पधतिहरू भएको देश हो।  हवशेर गरर भूकम्प कहहले र कहाँ 
आउँ्छ भन्े थाहा हुदैन।्
प्रको्पको बेलािा, नोकसान (चोट्पटक वा िरहरूको क्हत) 
लाई कि गननु , प्रको्प रोकथािको (प्रको्पको िटनािा क्हत 
कि गनने तयारी) बारेिा जान् ्िहत्व्पूणनु ्छ।
यस ्पस्सतकािा त्पाईलाई र त्पाईको ्पररवारलाई 
प्रको्पहरूबाट बचाउने िहत्व्पूणनु क्राहरू लेखखएको ्छ। 
कृ्पया आफ्ो ्पररवार सँगै ्पढ्नह्ोस।्

प्रको्प भएको बेलािा , त्स क्ते्रका 
सबैका लाहग एक अकानुलाई िद्दत गन्नु 
िहतव्पूणनु हुन्छ।
कृ्पया स्ानीय कायनुक्रिहरूिा भाग 
श्लनह्ोस ्र त्पाईको िर नश्जकका 
वयककतहरूसँग ्पररधचत हुनह्ोस।् 
भूकम्प आएको बेलािा िद्दत गदनु्छन।्

िमपकषा  जािकारी
मातुमोतो सिटी हल    मानव असिकार र लैंगिक िमानता गवभाि

माचुमोतो सिटी बहुिाँसककृ गतक पलाजा
TEL  0263–39–1106
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भूकम्प

1 भूकमप भिेको के हो?

भूकम्प भनेको जधिनलाई हललाउन ्हो।
सानो भूकम्प र ठूलो भूकम्प हुन्छ।
ठूलो भूकम्पले भवनलाई नषट ्पा्छनु। ्पानी, हबजल्ी र गयाँस बनद 
हुन्छ।
ठूलो भूकम्प ्पश््छ, हललाउने िरैे ्पटक देखा ्पनने्छ।

【भूकं्पीय तीव्रता <भूकम्प हललाउने को ्पररिाण>】

भूकं्पीय
तीव्रता 1 हललाएको थाहा हुदैन ्।

भूकं्पीय
तीव्रता 2 अश्लअश्ल हललाएको थाहा हुन्छ ।

भूकं्पीय
तीव्रता 3 हललाएको िर धभत्त्र थाहा हुन्छ ।

भूकं्पीय
तीव्रता 4

हललाईरहकेो सबैलाई थाहा हुन्छ ।
हललाएकोले आँखा खल््छ।

भूकं्पीय
तीव्रता 5 कि

सबैलाई खतरनाक ्छ भन्े लाग्छ।
भाँडाक्ँडा र ्पस्तकहरु खस्छन।्

भूकं्पीय
तीव्रता 5 बहढ 

फहन्चर खस्छ।
हहड्न गाह्ो हुन्छ।

भूकं्पीय
तीव्रता 6 कि

खडा हुन सहकन्।
ढोका ढलेर खोल्न सहकदैन।
िर ढल्छ।

भूकं्पीय
तीव्रता 6 बहढ 

खडा गननु ससकिदैन ।
िर ढल्छ।

भूकं्पीय
तीव्रता 7

चहल्पहल गननु ससकिदैन ।
भवन ढल्छ।
सडक भततकन्छ।
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भूकम्प

2 भूकमप आयो भिे तिपाई के ििुषाहुन्छ?

(1) आपतिकासलि भूकमपको िमाचार
शककतशाली भूकम्प आउँदै्छ भने, त्पाईको िोबाइल फोनिा
"आ्पतकाश्लन भूकम्प सिाचार सूचना" <जन् ठूलो भूकम्प 
आउन ्अधि> "ईिेल आउ्छ। जब "आ्पतकाश्लन भूकम्प 
सिाचार"
आइ्पग््छ, श््छटो आफ्ो शररर सर्क्ा गन्नुहोस।्

(2) घरसभत्र भएको बेलामा
❶हतार गरेर बाहहर नहनससकनस्।्  सािनहरू िाधथबाट 
खस् ्सक्छ। टेबल वा डेसक िह्न श््छरेर आफ्ो शरीरको 
रक्ा गन्नुहोस।्
(हवशेर गरी त्पाईको टाउको जोगाउनह्ोस।्)

❷हललाउन ्छोडे्पश््छ, आगोलागी हुनबाट बच्न आगो 
हनभाउनह्ोस।्

❸भाग् ढोका र झयालहरू खोल्नह्ोस।्

❹चोटबाट बचाउन जत्िा लगाउनह्ोस।्

❺भाग्ेबेला आफूसँग भएको सािानहरु तयार गन्नुहोस।् 
(्पृषठ 15 हने्नुहोस)्

❻�वर्परीको सर्क्ा धयान्पूवनुक हने्नुहोस ्र बाहहर जानह्ोस।् 
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(3) बावहर हँुदाखरेी 
★ सकूल वा कम्पनीिा हँुदा
हकताब राख् ेदराज र झयालबाट टाढा रहनह्ोस।्  टेबल वा 
डेकस िह्न श््छरेर आफ्ो शरररको रक्ा गन्नुहोस्
(हवशेर गरी त्पाईको टाउको जोगाउनह्ोस।्)

★ स््परिाकने ट वा हड्पाटनुिेनट सटोरिा हँुदा
्परिाकने ट वा हड्पाटनुिेनट सटोरिा हँुदा काँचबाट टाढा गई 
टाउकोको रक्ा गन्नुहोस।्  िाधथबाट खस्े धचजहरू देखख 
होश्शयार रहनह्ोस।्
कृ्पया ्पसलिा भएको वयककतको क्रा सन््ह्ोस।्

★�सवारीसािन चलाउँदै गदानु
सडकको देब््ेपहटि कार ्पाकनु  गन्नुहोस ् र इसनजन बनद 
गन्नुहोस।्  साँचो जोहडराखरे भाग्ह्ोस।्  आश्रय <जहाँ 
सबैजना भागेर जान्छन>्सर्श्क्त स्ानिा भाग्ह्ोस ्।

★�बस वा रेलिा हँुदा 
्छाला वा डतडिहरुिा बश्लयोसँग सिातनह्ोस।  कृ्पया तर्ुनतै 
नओलनुनह्ोस ्।
चालकको क्रा सन््ह्ोस।्

★ श्लफटिा हुनह्ुन्छ भने 
सबै बटन धथच्नह्ोस।्  ढोका खल््ने हबधतिकै ओलनुनह्ोस ्। 
श्सढीबाट भाग्ह्ोस ्। 
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★�भवनको नश्जक हुनह्ुन्छ भने
भवनहरू ढल्न सक्छन ् वा चीजहरू खस् सक्छन।्  
भवनबाट टाढा भाग्ह्ोस।्

★�सिद््रको नश्जक हुनह्ुन्छ भने
सन्ािी <श््छटो र उचच तरंग> आउँ्छ।  तर्ुनतै एक उचच 
ठाउँिा
भाग्ह्ोस।्  सिद््रबाट टाढाको स्ानिा भाग्ह्ोस।्

(4) कृपया अवहलेबाट तियार ििुषाहोि्
थाहा ्ैछन भूकम्प कहहले आउ्छ।  भूकम्प आउन ्अधिनै तयार 
गन्नुहोस।्

★ फहन्चर <िरानु, हकताबको दराज, भाँनसाको दराज> 
खस्बाट रोकथाि गननु िात ् हफह िटग <फननीचरसँग 
जोड्नह्ोस ्। फहन्चर खसदैन।> कृ्पया जोड्नह्ोस ्।

★ कृ्पया फहन्चरिा भारी वसतह्रू नराख्ह्ोस।् 

★ कृ्पया फहन्चरिा भारी वसतह्रू नराख्ह्ोस।्
झयालको काँचिा एनटी-सक्ाटर िरग हफल्म <झयालको 
गलासिा टॉंस्ह्ोस।्  चोट्पटक लागदैन>

★�कृ्पया भागेर जानको लाहग केहह सािान तयारी गन्नुहोस।्  
(्पृषठ 15 हने्नुहोस)्
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भारी वराषा, बाढी, वा पहिरो प्रकोप  

1 भारी िराषा / बाढी

लािो सिय वरानु हुने वा ्छोटो सियिा िरैे वरानु हुने 
हुन्छ ।
नदीको ्पानी तटबन्ध ट्हक्रन्छ, र सडक र िरहरू 
्पानीले भररन सक्छ।
यो अकसर "वरानु ररत"् िा वरानु हुन्छ जन् वसनत 
देखख ग्ीष्म ररति्ा ्पररवतनुन हुन्छ। 

【वरानुको तीव्रता】

1 िणटा (धििी) को
वरानुको िात्रा अवधि सस्हत

10 धििी वा 
अधिक र

20 धिश्लधिटर 
भनदा कि

हलका भारी वरानु िरिा धभत्र ्पहन, ि वरानुको कारण 
आवाज राम्ोसँग सन्् सहक्दैन।

20 धििी भनदा 
अधिक र

30 धििी भनदा 
कि

भारी वरानु 
यो ्छाता ओढे्पहन धभज्छ।  यहद 
कारको वाइ्पर गहत हतब् ्छ भने 
्पहन देख् गाह्ो हुन्छ।

30 धििी भनदा 
अधिक र

50 धििी भनदा 
कि

भारी वरानु 
सडकिा नदी जसतै बन्छ।  ्पहाड र 
चटिानहरु खक््लो भएर झननु 
सश्जलो ्पा्छनु  । 

50 धििी भनदा 
अधिक र

80 धििी भनदा 
कि

िरैे भारी वरानु
सवारीसािन चलाउन ्खतरनाक 
हुन्छ।  िरैे िाटो र ढँ्गाहरू 
सश्जलैसँग नदी जसतै  बग् सक्छन।्

80 धििी भनदा 
अधिक अधभरल भारी वरानु ठूलो हव्पधति आउन सक्छ।
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भारी वराषा, बाढी, वा पहिरो प्रकोप  

2 पवहरो प्रकोप

ठूलो वरानु हुन्छ र ्पानीले िाटो धभज्छ, र ्पहाड र चटिानको िाटो र ढं्गाको नदी जसतै बग्छ।
्पहहरोिा ... िाटो, ढं्गा, रूखहरू, इत्ाहद नदी जसता बग्छन्
्पहाड िसकन ्... चटिान ढल्छ र खस्छ
ग्ाउड कसल्प ... जधिनको चाल र सलाइड तररकाले जधिन धचस्लन्छ ।

ग्ाउड कसल्प्पहहरोिा ्पहाड िसकन्

3  भारी िराषा, बाढी, िा पवहरोको घटिामा के ििुषाहुन्छ?

□ खोलाको नश्जक जाने ्ैछन।
□  तलाउ वा मयानहोलबाट ्पानी ओभरफलो हँुदा, सर्श्क्त स्ान खाली 
गन्नुहोस ्(हनकासी केनद्र, आहद)।

□  बाहहर ्ँछदा यहद ि्ँडा भनदा िाधथ ्पानी ्छ भने, यो दोस्ो तलाबाट 
िाधथ जान्छ।

□  ठूलो वरानुको कारण ्पहाड ढल्छ सक्छ।  चटिानबाट टाढा कोठािा 
जानह्ोस।्
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आँिीबेरी (हुररबतिाि)
आ�ं िीबेरी जा्पानको दश्क्णी सिद््री तटिा गठन भएर 
बनेको ठूलो वरानुको बादल हो। यो िरैे अगसत देखख 
अकट्बरसमि आउँ्छन।्  िरैे कडा बतास चल्छ। िरैे वरानु 
हुन्छ।

【हावाको वेग】

हावा गहत (धि / से) अवधि सस्हत

10m भनदा अधिक र 
15m भनदा कि हलका कडा हावा हावािा हहड्न गाह्ो हुन्छ।  ्छाता ओढ्न ससकिदैन।्

15m धिटर भनदा 
अधिक र

20m धिटर भनदा कि
कडा हावा

हावािा हहड्न ससकिदैन।्  केही 
िाहनसहरू लड््छन।् सटरहरू वा 
ढोकाहरू हललाउँ्छ।

20m भनदा अधिक र
25m भनदा कि

िरैे कडा बतास 

केहहिा नसिाहत खडा हुन 
ससकिदैन ्। सवारीसािन 
चलाउन ्खतरनाक हुन्छ।

25m भनदा अधिक र
30m भनदा कि

खडा हुन ससकिदैन ्।  िर वा 
भवनको बाहहर खतरनाक हुन्छ। 
खणडको धभतिा भततक्छन ्।

30m भनद्ा अििक उग् हावा रूख भॉंसचचन्छ।  ्छत उडाउँ्छ वा 
िरहरुलाई ढाल्छ । 
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आँिीबेरी (हुररबतिाि)

1 आ�ं िीबेरी आउिु असघ ििुषा पिने कामहरू

□ हटभी, रेहडयो, इनटरनेट, आहदिा नयाँ जानकारी खोज्ह्ोस।्
□  िर वरर्पररका चीजहरूलाई हावाले नउडाउने बनाउनह्ोस।्
□ झयाल र शटर लक गन्नुहोस।्
□  ्पानी िाराहरुिा ्पानी नआउन सक्छ।  ह्पउनलाई ्पानी तयार 
्पान्नुहोस।् 

□  नह्ाउने ठाउँिा ्पानी राख्ह्ोस।्  (शौचालय, आहद को लागी 
प्रयोग गननु)।

□  हबजल्ी उ्पलब्ध नहुन सक्छ।  िैनबतिीहरू र फल्ासलाइटहरू 
तयार गन्नुहोस।्  िैनबतिीहरू प्रयोग गदानु आगोबाट साविान 
हुनह्ोस।्

□  शरणश्लन<्भाग्े>खाली गदानु बाहहर ल्ाउनका लाहग सािानहरू 
तयार गन्नुहोस।् (्पृषठ 15 हने्नुहोस)्

□ कहाँ शरण श्लने ्पतिा लगाएर राख्ह्ोस।् 

2 आँिीबेरी आउँदा के ििुषाहुन्छ?

□ आवशयक ्पददैन भने बाहहर नहनससकन ्।
□ नदी वा सिद््रको नश्जक जाने ्ैछन।
□  तलाउ वा मयानहोलबाट ्पानी हनससकएको ्छ भने सर्श्क्त  
ठाउँिा  जानुनह्ोस ्(जसतै आश्रय)।

□  यहद ि्ँडा भवदा िाधथ ्पानी ्छ भने, दोस्ो तलाभनदा िाधथ 
जानह्ोस।्

□  ्पहाड ठूलो वरानुको कारण ढल्छ सक्छ।  चटिानबाट टाढा 
कोठािा जानह्ोस।् 
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शरण लिन ु / ननयमित तयारी 

1 शरण सलिु <भॉंग्>ु

□  क्नै प्रको्प आउन लागेको ्छ भने, शहर हल सबैको लाहग शरण <भागेर जान>् को, प्रको्प 
रोकथाि प्रशासकीय रेहडयोिा जानकारी <प्रसारण जब प्रको्प हुन्छ> आहद हदन्छ।

【शरण श्लने अवधि】※यो िहत्व्पूणनु शबद हो।  कृ्पया याद गन्नुहोस।् 
यो कहत

खतरनाक ्छ? अवधि ितलब / अथनु 

警
けい

戒
かい

レ
れ

ベ
べ

ル
る

5
चेतावनी सतर 5 

प्रको्प भइरहकेो ्छ।  कृ्पया 
हतार गरेर भाग्ह्ोस।्  यो 
खतरनाक ्छ।

警
けい

戒
かい

レ
れ

ベ
べ

ル
る

4
चेतावनी सतर 4

【सबैको हनकास】

避
ひ

難
なん

指
し

示
じ

（緊
きん

急
きゅう

）
हनकासी आदेश (आ्पतकाश्लन) कृ्पया तर्ुनतै भाग्ह्ोस।्

避
ひ

難
なん

勧
かん

告
こく

हनकासी सललाहकार कृ्पया भाग्ह्ोस।्

警
けい

戒
かい

レ
れ

ベ
べ

ル
る

3
चेतावनी सतर 3

【वृद्ध वयककतको लाहग हनकासी】

避
ひ

難
なん

準
じゅん

備
び

/ 高
こう

齢
れい

者
しゃ

等
とう

避
ひ

難
なん

開
かい

始
し

हनकासी तयारी /
बढ्ा वयककतहरूको हनकास शर्ू
गन्नुहोस्

यहद त्पाई सवस् हुनह्ुन्छ भने, 
भाग्को लाहग तयार हुनह्ोस।् 
बज्ग्नु <हजर्बब्ा र हजर्आिा>, 
जो सवतन्त्र रू्पिा साननु 
सकदैनन,् र जसको ्पेटिा बचचा 
्छ भने, कृ्पया भाग्ह्ोस।्

चेतावनी सतर 2 कृ्पया भाग्को लाहग तयार हुनह्ोस।्
चेतावनी सतर 1 भहवष्यिा प्रको्प आउन सक्छ।

□  सर्श्क्त स्ान खाली गन्नुहोस ्जसतै हनकासी केनद्र / हनकासी साइट (सकूल वा सावनुजहनक हल)  
सर्श्क्त स्ानिा शरण श्लन।्

□  सकेसमि कार प्रयोग नगन्नुहोस ्र हहडेर शरण स्ानिा जानह्ोस।्   
हहड्न सश्जलो जत्िा लगाउनह्ोस।् आरािदायक एथलेहटक  
जत्िाका साथ शरण स्लिा जान्नुहोस।्
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शरण लिन ु / ननयमित तयारी 

2 आश्रयको बारेमा <भाग् ेठाउँ>

□  जा्पानी, हवदेशीहरू, र ्पयनुटकहरू सहहत जो कोहीले यसलाई हन:शल्क प्रयोग गननु सकद्छन।् 
□  खाना, ्पेय ्पदाथनु, दैहनक जीवनको लाहग आवशयक चीजहरू, प्रको्प  
जानकारी, सन्् ठाउँहरू, इत्ाहद त्हाँ ्छ। 

□  हनकासी केनद्र एक स्ान हो। जहाँ क्ते्रका सबैले यसलाई प्रयोग ग्छनुन।्  हनयिहरू ्पालना 
गन्नुहोस ्र श्जहवको्पाजनुन गन्नुहोस।्

□  त्पाई बस्े नश्जकै खाश्ल ठाउँ कहाँ ्छ?  
्पतिा लगाउनह्ोस।्  यहद त्पाईलाई थाहा ्ैछन भने शरण स्ान कहॉं ्छ ? श्सटी कायानुलयिा 
सोध्ह्ोस।्
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3 वियममति तियारी

□  कहॉं भाग्े र कसरी सम्पकनु  राख् ेबारे ्पररवारसँग क्रा गरेर 
राख्ह्ोस।्

□  सािान्यतया ्पररवारसँगै भागेर जाने सडकको बारे 
श्लईराख्ह्ोस।्

□  प्रको्पको बेलािा, श््छिेकीहरूसँग एक अकानुलाई सहयोग 
गन्नु िहत्व्पूणनु ्छ।  अगाहड देखखनै आफ्ा श््छिेकीहरूलाई 
अधभवादन गन्नुहोस ्र हतनीहरूलाई धचन्ह्ोस।्

□  यहद प्रको्प आयो भने, ्पानी र खाना उ्पलब्ध हुन सकदैन।  
त्पाईलाई िरिा केहह हदन बसेर खान सके् गरर तयार गन्नुहोस।्

【प्रको्पहरूका तयारीको लाहग राम्ा धचजहरू (आ्पतकालीन सटक)】

खानेकूरा

□ ्पानी (करीव 3हदनको िात्रा [1 वयककत 1 हदनिा 3L])
□ हबसक्टहरू 
□ सटोरेज खाना / बटिाको खाना
□ ततकाल रिेन
□ आिे / चकलेट 

श्लधभगवेयर

□ दैहनक जीवनको लाहग ्पानी (यसलाई नह्ाउने वा ्लाससटकको ट्याहकिा राख्ह्ोस)्
□ सलाई, िैनबतिी, लाइटर □ क्पडा, अणडरवेयर
□ बेनने ्लाससटक □ कागजको ्लेटहरु
□ हाश्स, चमचा, काँटा
□  ्लाससटकको झोला 
□ क्ासेट, सटोभ 
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【राम्ा धचजहरू <भाग्े> खाश्ल गनने अवस्ािा तयार ्पाननु (आ्पतकाश्लन िाल वा वसतह्रू)】

आ्पतकाश्लन
खाना 

□ ्पानी (कररब 3 हदन [प्रहत हदन 3L प्रहत वयककत] )
□ हबसक्टहरू
□ क्ाडि / सटोर खाना 
□ ततकाल रािेन 
□ आिे / चकलेट 
□ ्पौतषटक ्पूरक

श्लधभगवयर □ सलाई, िैनबतिी, लाइटर □ ्लाससटक झोला
□ िोबाइल फोन / चाजनुर

धचहकत्ा 
आ्पूहत् □ औरधि जन ्सँि ैश्लइराख्ह्ुन्छ

अहतआवशक
वसत ्

□ ्पैसा  □ ्पास्पोटनु 
□ हनवास काडनु □ िेरो नमबर काडनु
□ ्पासबक् / सील
□ ड्ाइभर इजाजत्पत्र
□ सवास्थ्य हबिा प्रिाण्पत्र 
□ अहतररकत चशिा र सम्पकनु  लेनसहरू 
□ कार र िरहरूको लाहग अहतररकत क्ञजीहरू

हनकासी 
आ्पूहत्

□ टचनु □ रेहडयो
□ सख्दो बयाट्ी □ हलेिेट
□ श्सटी 
□ आश्रयिा जत्िा लगाउन्

लग्ा □ क्पडा, अंडरवयर, िोजा □ लािो बाहुला, लािो ्यानट
□ ्पनजा □ तौश्लया

अन्य
□ श्शशह्रूका लाहग वसतह्रू (दुि ्पाउडर, डाय्पर, आहद)
□ िहहलाका लाहग आईटिहरू (सेनेटरी उत््पादनहरू, आहद)
□ बढ्ाका लाहग वसतह्रू (लँगौटी, औरधि, आहद)

खानेक्राहरु 
्पर्ानो भए्पश््छ
हकनेर फेनने
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प्रकोप रोकथाम

1  िुरक्ाको पुष्टकरण  
<यो िुरक्क्ति ्छ वक ्ैछि पुष्ट ििुषाहोि>्

लो प्रको्प हुदाखरेी, फोनिा लाग् गाह्ो हुन्छ।  ्पररवार र साथीहरु आफ्ा साथीहरूलाई त्पाई 
सर्श्क्त हुनह्ुन्छ, र त्पाईको ्पररवार र साथीहरू सर्श्क्त ्छन ्भन्े क्रा सूधचत गन्नुहोस।् "प्रको्प 
सनदेश बोडनु" र "हव्पतिी सनदेश" यो ्पत्षट गननु "फोनडायल" प्रयोग गन्नुहोस।् (प्रको्पको सस्हतिा 
हन:शल्क प्रयोग गननु सहकन्छ)

❶�मोबाइल फोि आपतिकालीि िनदेश बोरषा (जापािी / अंग्जेी)
　 त्पाईले सनदेश ्छोड्नह्ोस ्वा िोबाइल फोनबाट सनदेश ्पढ्न सक््हुन्छ।  
त्पाईले यसलाई हवश्वको क्नै ्पहन स्ानबाट हनेनु सक््हुन्छ।

［NTT डोकोिो］iMenu, dिेनू http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi
［au］EZ शीरनु िेनू http://dengon.ezweb.ne.jp/
［SoftBank］yahoo याहू िोबाइल फोन शीरनु िेनू
 http://dengon.softbank.ne.jp/

■मोबाइल फोन 
■स्ार्टफोन आदि

आपतिकालीि िनदेश बोरषा ■मोबाइल फोन 
■स्ार्टफोन
■कम्प य्ुरर आदि

पञजीकरण पुष्टकरण
प्रकोप क्ेत्र
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प्रकोप रोकथाम
❷प्रकोप िनदेश रायल "171" (जापािी)
　 फोनिा भवाइस सनदेश ्छोड्न वा फोनिा सनदेश सन्् सक््हुन्छ।
　※िोबाइल फोनबाट चाहह प्रयोग गननु सहकदैन।् 

िोबाईलबाट सनदेश ्छोड्नह्ोस

① "171" िा कल गन्नु
② "1" धथच्नस््
③ त्पाईको िरको फोन नमबर धथच्नह्ोस्
 （××××－××－××××）
④ "1#" धथच्नस््
⑤ सनदेश ्छोड्नह्ोस्
⑥ सिा्त गननु "9#" धथच्नह्ोस्

सनदेश सन््ह्ोस्

⑦ "171" िा कल गननुस ््
⑧ प्रसे "2"
⑨ अकको ्पाटनीको िरको फोन नमबर धथच्नह्ोस्
 （××××－××－××××）
⑩ प्रसे "1#"
⑪ सनदेश सन््ह्ोस ्

2 प्रकोप रोकथाम जािकारी सलिुहोि ्

�हटभी, रेहडयो, इनटरनेट, आहद बाट सही जानकारी प्रा्त गन्नुहोस।्

❶�माचुमोतिो शहर प्रकोप रोकथाम मेल「माचुमोतिो ढुक्क िेट」
यहद त्पाईले दतानु गरेर राख्भ्यो भने, त्पाईको िाचि्ोतो शहरबाट 
आ्पतकाश्लन जानकारी प्रा्त गन्नुहुने्छ। 
यो त्पाईको िोबाइल फोन वा वयककतगत कम् यट्रिा ईिेलबाट डेश्लभर 
हुने्छ।दाहहने ्पहटि QR कोड ्पढ्नह्ोस ्र रेश्जसटर गन्नुहोस।् 
कृ्पया िलाई हदनह्ोस।्
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❷�मोबाइल फोि कमपिी िेिा「आपतिकासलि बुलेवटि मेल」
यो िोबाइल फोन कम्पहनको सेवा हो।  स्ानीय आ्पतकाश्लन प्रको्प जानकारीको साथ 
ईिेल प्रा्त गन्नुहुने्छ।  तर्ुनतै आ्पतकाश्लन बल्ेहटन िेल प्रा्त गरे्पश््छ कृ्पया त्पाईको 
शरररलाई बचाउनह्ोस।्

❸�िािािो प्रानतिको प्रकोप जािकारी  
(िािािो प्रानति होमपेजबाट) 
नागानो प्रानत सावनुजहनक दुिनुटना (टे्न, बस, आहद) को सडकहरुको चहल्पहलको प्रको्प 
जानकारी प्रा्त गन्नुहुने्छ। 
http://www.pref.nagano.lg.jp/kurashi/shobo/saigai/index.html

❹�िािािो प्रानति िदी मरुभूमम िूचिा ्टेशि
नागानो प्रानतिा वरानुको िात्रा, नदीको ्पानीको उचाई, तलका प्रको्पहरू, आहद बारे 
जानकारी श्लन सक््हुन्छ।
http://www.sabo-nagano.jp/
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家
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所
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松
まつ

本
もと

市
し

多
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文
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前
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所
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モ
प्रकोप जािकारी

 (नाि, ठेगाना, फोन नमबर, आहदको नोट बनाउनह्ोस।्)

 (नाि)  दिकल हवभाग
 ११९

 ( फोन गन्नुहोस ् जब त्पाई िाइते वा आगलागीिा हबरािी 
्पन्नुहुन्छ)

 (देश)

 (रगतको सिूह)

 (राहदानी नमबर)

 ्पश््लस सटेशन
 ११० (हनवास काडनु नमबर)

 (जा्पानी ठेगाना)

 　　　प्रको्प सनदेश डायल　१७१ (फोन नमबर)
 (िर)
 (िोबाइल फोन)

 (्पररवार नाि)  (दूतावास / वाश्णज्य दूतावास)

 (कम्पहन, सकूल, आहद)
 (नाि)
 (ठेगाना)
 (फोन)

 (अधयागिन बयूरो)

 (जा्पानी साथीहरुको लाहग सम्पकनु  
जानकारी)
 (नाि)
 (ठेगाना)
 (फोन)

 (िाति्ोतो श्सटी हल)
 (िानव अधिकार र लैंहगक सिानता 
हवभाग) 
 (िाचि्ोतो श्सटी बहुसाँसकृहतक 
्लाजा)
 (फोन 0263-39-1106)

 (त्पाईको देशको सम्पकनु  जानकारी)

 (नाि)
 (ठेगाना)
 (फोन)

 (सम्पकनु  जानकारी)
 (गयाँस)
 (इलेककट्क)
 (्पानी आ्पूहत्)
 (अन्य)

 (शरण स्ान) (्पररवार बैठक ठाउँ)




