
कसरी जानकारी जम्मा गर्ने भण्डार र आपतकालीन आपूर्ति

सूचना वितरण सेवा

मत्सुमोटो शहर (आधिकारिक) लाइन

@Matsumoto city
तपाईं दाहिने QR कोडबाट पनि दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ।

मत्सुमोोटो शहर (आधिकारिक) फेसबुक

@matsumoto.city.official
तपाईं दाहिने QR कोडबाट पनि दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ।

मत्सुमोोटो शहर (आधिकारिक) ट्विटर

@Matsumoto_city
तपाईं दाहिने QR कोडबाट पनि दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ।

कनु ैप्रकोपको घटनामा, जीवन बचाउनको लागि द्रतु रूपमा स जानकारी कलन गर्न ुमहत्त्वपूर्ण छ। इन्टरनटेको साथ साथ ैटिभी 
र रडेियोको प्रयोग गररे सूचनाहर ूसकंलन गर्न ेप्रयास गरौ।ं
साथ,ै तपाईलं ेजहिल ेपनि जाँच गर्नपुर्नछे कि कहाँ र कुन जानकारी उपलबध् छ।

मत्सुमोटो शहर जोखिम नक्शा 

शहरले मौसम जानकारी, फायर जानकारी, खाली 
जानकारी, र शहरबाट सूचनाहर ूई-मेल मार्फत 
मोबाइल फोन र दर्ता भएका व्यक्तिको पीसीहरू 
प्रदान गर्दछ।

मत्सुमोटो आंशिन नेट (मेल वितरण सेवा)
एउटा खाली ईमेल पठाउनुहोस्

t-matsumoto@sg-m.jp
तपाईं दाहिने क्य ुअर कोडबाट पनि दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ।

पूर्व-दर्ता आवश्यक छ!

"खाली ठाउँ र शेल्टर सम्बन्धी सूचना" र "नागरिक संरक्षण सम्बन्धी 
सूचना" मोबाइल फोन वा स्मार्टफोन प्रयोग नगर्ने व्यक्तिको घरमा 
ल्याण्डलाइन फोन र फ्याक्समा पठाइनेछ।

右のQRコードからも登録可能

प्रकोप टेलिफोन सेवा

प्रकोप रोकथाम प्रशासन रेडियो र टेलिफोन सेवा
आउटडोर स्पिकरहरूको माध्यमबाट, हामी जनतालाई आपतकालिन र 
प्रकोपहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्दछौं।
[यदि तपाईंले प्रसारण याद गर्नुभयो भने, यदि तपाईं यसलाई स्पष्ट रूपमा 
सुन्न सक्नुहुन्न]
तपाईं टेलिफोन सेवाको साथ सामग्रीहरू जाँच गर्न सक्नुहुनेछ। * अन्तिम ४८ घण्टा भित्रका प्रसारणहरू।

०२६३-३६-८६८६
०१२०-०७-८६८६ नि : श लुक् कल चारज्

कल श लुक्हर ू लाग ू ह नुछ्न।्

टिभी ี    डाटा प्रसारण र रेडियो

इन्टरनेट

[नागानो प्रान्त नदी इरोसन नियन्त्रण सूचना स्टेशन]
http://www.mobile.sabo-
nagano.jp

[नागानो प्रान्तमा प्रकोप जानकारी]

http://www.pref.nagano.lg.jp/
kurashi/shobo/saigai/

"वेब साइट शिन्शु"
(नागानो प्रान्त आधिकारिक वेबसाइट)

[नदी प्रकोप रोकथाम जानकारी]

https://www.river.go.jp/portal/

तपाईं नदी पानी स्तर जानकारी र तलछट प्रकोप जोखिम
वितरण जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।

[मत्सुमोोटो शहर प्रकोप सूचना]

https://www.city.matsumoto.
nagano.jp/smph/kurasi/bosai/

(मत्सुमोोटो सिटी आधिकारिक वेबसाइट)

प्रकोप भएको खण्डमा, बिजुली, ग्यास र पानी आपूर्ति काट्न सकिन्छ, वा सडकहरू बिग्रन सक्छ र प्रकोप 
रोक्न एजेन्सीहरू मार्फत राहत आपूर्ति हुन सक्दैन। खाना र दैनिक आवश्यकताहरू तयारी गर्न कोशिस 
गर्नुहोस् ताकि तपाईं आफुमा केही दिनहरू बस्न सक्नुहुन्छ।

भण्डार (प्रकोप पछि तयारी)
भण्डारहरूले प्रकोपको घटनाबाट पुनर्स्थापना सम्म धेरै दिन समर्थन गर्दछ। यदि सम्भव छ भने तपाईले एक हप्ता भन्दा 
बढि मूल्यको तयारी गर्नु पर्छ। साथै, प्रत्येक परिवारको अवस्थाको लागि तपाईंलाई चाहिने चीज तयार गर्नुहोस्।

अनय्

□
□
□
□
□

□डोर ी

□समाचार पतर्

□साधारण शौचालय

लगुा

□जय्ाक ेट र नय्ानो लगुा

□अ ंडरवि यर र मोजा

भणड्ारि त खाना

□पि उन े पान ी

□अलफ्ा चामल

□डि बब्ाब दं खाना

□रि रट् गरन् हुोस ् खाना

□ततक्ाल खाना

द ैनि क आवशय्कताहर ु

□कय्ास ेट सट्ोभ

□कय्ास ेट सि लि नड्र

□ति रपाल

□ब ेरन् ु

□एलय् मुि नि यम पनन् ी

□ट ेबलव ेयर (डि सप्ोज ेबल)
□तौलि ए र कमब्ल

□साबनु

□टथूबर्श (कप)
□शौचालय कागज

□पर्ाथमि क उपचारको सामान

रोल स्टक पनि खाद्य भण्डारणको लागि सिफारिस गरिन्छ!
यदि कुनै प्रकोप आयो भने पनि, समर्थन तुरून्त आउँदैन। प्रत्येक घरमा तपाईले आफ्नो परिवारसँग एक हप्ता 
खर्च गर्न पर्याप्त सामानहर ूभण्डार गर्न सक्न ुपर्दछ जहाँ उनीहरूलाई बाहिर निकाल्न सजिलो हुन्छ।
थोरै बढि खाना र अन्य दैनिक आवश्यकताहरू (उदाहरणका लागि खाना, ब्याट्री, र घरेलु औषधिहरू) खरीद गर्दा 
तपाईंलाई प्रकोपहरूको तयारी गर्न मद्दत गर्न सक्छ। दिमागमा राख्नुहोस् कि तपाईले पहिले पुरानोलाई प्रयोग 
गर्नुहुनेछ, र त्यसपछि तपाईले प्रयोग गर्नुहुन ेधेरै खरीद गर्नुहोस,् यसलाई "रोलिंग स्टक" भनिन्छ।

आपतकालीन वस्तुहरू (न्यूनतम तयारी)
तपाईंले आपतकालीन वस्तुहरू एक ठाउँमा राख्नुपर्दछ जहाँ तपाईं तिनीहरूलाई आपतकालमा तुरुन्त बाहिर लिन सक्नुहुनेछ। यदि यो धेरै गह्रौं छ 
भने, यसले तपाईंलाई बाहिर निकाल्न रोक्दछ, त्यसैले कृपया न्यूनतम चीजहरू ब्याकप्याकमा दुबै हात निःशुल्क राख्नुहोस्। साथै, संक्रामक 
रोगहरू रोक्नको लागि, "मास्कहरू, थर्मामिटरहरू, कीटाणुनाशकहरू, इत्यादि" विरुद्ध उपायहरू तयार पार्नुहोस् र लिनुहोस्। अग्रिम मा

यदि तपाई ं शि श हुर  ूछ
□मात ृ र बाल सव्ासथ्य् पसुत्ि का

□तरल दधु

□बचच्ा खाना

□बचच्ाको बोतल

□कागज डायपर

□पि गग् ीबय्ाक पटट्ा

□चि सो सरंकष्ण आईटमहर ू

यदि तपाई ंस ँग पाको उम ेरका मानि स छन ् भन ,े

□घर ेल ु औषधि, आदि

सत्र् ी सामानहर ू

□स ेन ेटर ी आपरूत्ि, आदि

भणड्ारि त खाना

□पि उन े पान ी

□आपतकाल ीन खाना

द ैनि क आवशय्कताहर ु

□पोरट् ेबल र ेडि यो

□फल्य्ासलाइट

□खाल ी बय्ाटर् ी

□मोबाइल फोन

□र चारज्रहर ू

□स ीट ी

□पल्ासट्ि क झोला

□तौलि या

□भि ज ेको त ौलि या

□पोरट् ेबल तातो

□पोरट् ेबल शौचालय

□पछुन् े कागज

चि कि तस्ा उतप्ादनहर ू 

(स ंकर्ामक रोगहर ू वि रदूध् उपायहर ू)

□औषधि नोटबकु

□मकुटु

□थरम्ाम ीटर

□एनट्ि स ेपट्ि क समाधान

□चि पकन े पल्ासट्र

□पटट् ी

मलूय्वान च ीजहर ू

□डर्ाइभर इजाजतपतर् 

   (पर्ति लि पि अनमुति छ)

□सव्ासथ्य् ब ीमा कारड् 

   (पर्ति लि पि अनमुति छ)

□म ेरो नमब्र कारड्

□नगद 

   (नोट र सि कक्ा)

□पासबकु र छाप

एलरज् ी रोगको मामलामा

□एलरज् ी को लाग ी खाना

□घर ेल ु औषधि, आदि

यदि तपाई ंस ँग घरपाल वुा जनावर छ भन े

□घरपालवुा जनावरको खाना

□रि ड

□क ेज, आदि

अनय्

□
□
□
□
□
□
□

☎३३-११९१, फ्याक्स ३३-१०११
आगो र प ्रकोप रोकथाम प ्रभाग, स ंकट व ्यवस ्थापन विभाग

◆  सोधपुछ  ◆

सतर्क स्तरमा निकास कार्यहरू

च ेतावन ी सत्र

४
प्रकोपको उच्च जोखिममा हुन
सबैलाई एक खतरनाक स्थानबाट
खाली गर्नुहोस्

《शहर द्वारा जारी गरिएको》

निकासी आदेश
मा निर्भर आपतकालीन जारी

स्थानीय अवस्था

च ेतावन ी सत्र

५

आपतकालीन
सुरक्षा आश्वासन

《शहर द्वारा जारी गरिएको》

जारी जब एक विपत्ति वास्तव मा छ
सम्भव हुन ेहदसम्म

प्रकोपको घटना वा आसन्न खतरा
सुरक्षा तुरून्त सुनिश्चित गर्दै
र जीवन खतरामा छ

・बाढीको बारेमा चेतावनी

  प्रदान गर्ने जानकारी

・बाढी चेतावनी

・भारी वर्षा चेतावनी, इत्यादि

・बाढी जोखिम सम्बन्धी जानकारी

・तलछट प्रकोप चेतावनी जानकारी

・बाढी घटना जानकारी

・विशेष भारी वर्षा चेतावनी, आदि

च ेतावन ी सत्र

३
प्रकोपको जोखिम
बुढापाका मानिसहरुलाई निकासी
खतरनाक ठाउँहरूबाट

《शहर द्वारा जारी गरिएको》

बुजुर्गहरुको खाली गर्नु, 
आदि।

च ेतावन ी सत्र
२ आफ्नै निकास निश्चित गर्नुहोस् ・बाढी सल्लाहकार

・भारी वर्षा सल्लाहकार, आदि
・प्रारम्भिक चेतावनी जानकारी

च ेतावन ी सत्र
१ प्रकोप तत्परता बढाउन

तपाईल े क े गरन् ु परछ् जापान ी म ौसम एज ेनस् ी दव्ारा घोषणानि कास ी जानकार ी, आदिसतरक्ता सत्र

निकासी व्यवहार

[नोट]
सचूना सध ै ं सच ेत स त्र १ ~ ५ स त्र को कर्ममा 
प र्क ाश ि त ह ुँद ैन। सथ् ि त ि अच ानक पर ि वर त्न 
ह नु सकद्छ।

ठाडो निकास

इनडोर सुरक्षा आश्वासन

खतरा नक्शा अद्यावधिक गरिएको छ!
पछिल्ला वर्षहरुमा, बाढी र पहिरो भारी देश को विभिन्न भागहरु मा भारी वर्षा को कारण भएको छ जुन आशा भन्दा बढी छ। यस कारणले, 
बाढी नियन्त्रण कानून मे २०१५ मा परिमार्जन गरिएको थियो र राष्ट्रिय सरकार र नागोनो प्रान्तले "सबैभन्दा ठूलो सम्भावित वर्षाको 
लागि बाढी आउने पूर्वानुमान क्षेत्रहरू" लाई नामित गरी घोषणा गर्यो।
यस कारणले गर्दा, मात्सुमोटो सिटीले जोखिमको नक्शा सिर्जना गरेको छ कि भारी वर्षाको कारण डुबकी जोखिम क्षेत्रहरू समावेश गर्दछ 
जुन प्रत्येक १००० बर्षमा एकपटक देखा पर्दछ (ठूलो मानिन्छ), परम्परागत भारी वर्षाको अलावा प्रत्येक १०० बर्षमा एक पटक 
आउँछ (योजनाबद्ध पैमाने) ।
आपतकालिन अवस्थामा, यो खतरा नक्शाको प्रयोग गरी तपाईंको परिवार र स्थानीय बासिन्दाहरूसँग नियमित रूपमा कहाँ खाली गर्ने, खाली 
गर्ने बेलामा के गर्ने, र प्रकोपको तयारी कसरी गर्ने भन्ने बारे छलफल र पुष्टि गर्न प्रयोग गर्नुहोस्।

[माफी विज्ञान] जोखिम नक्शा परिमार्जन गरिएको छ र पुनः वितरण गरिएको छ,
　　　　　  त्यसैले हामी नागरिकहरूलाई असुविधाको लागि गहन माफी चाहन्छौं।

(नोट २)
भारी वर्षा (योजनाबद्ध मापन) को सम्भावना, जुन लगभग १०० वर्षमा एक पटक देखा पर्दछ, परम्परागत जोखिम 
नक्शामा उस्तै हो, तर नदी सुधारमा सुधार र बाढी पूर्वानुमान गणनाको शुद्धताका कारण यसलाई परिमार्जन गरिएको 
छ। 

(नोट १)
यस नक्सामा, प्रत्येक ग्रहण गरिएको बहु ब्रेकवाटर स्थानहरूमा अधिकतम डुबकी क्षेत्र र डुबकीको गहिराई सबै 
सुपरइम्पेस्ड छन्, र नक्सामा देखाइएका सबै क्षेत्रहरू एकै समयमा डुबकी छैन।

मतस् मुोटो शहरका पर्ि यहर  ू
म े २०२१

मतस् मुोटो म ेयर ग ौन योशि नाओ

《सोधपुछ》

घण्टा वर्षा २४ घण्टा वर्षा

५९.० मिमी

५५.२ मिमी

५१.५ मिमी

पहिलो सथ्ान 

दोस्रो सथ्ान 

तसे्रो सथ्ान

१७२.० मिमी

१५८.५ मिमी

१५०.५ मिमी

१९८१ जलुाई १८

१९४७ अगषट २८

१९४७ अगषट २७

२००६ जलुाई १८

१९८३ सेप्टमे्बर २८

२००० सेप्टमे्बर ११

[सनद्रभ्] माटस् मुोटोमा अहि ल ेसमम् वरष्ा

संशोधित संस्करण

<सतर्कता स्तर ४ लाई मा खाली गर्न निश्चित गर्नुहोस्>

जिप कोड ३९०-८६२० ३-७ मारुनुची, मत्सुमोटो-शहर, नागोनो

राखन् हुोस ् जहा ँ तपाई ं यसलाई
दि नदि न ै द ेखन् सकन् हु नुछ्!

योजना गरिएको स्केल

(वर्षा) १००

१८६ मिमी (४८ घण्टा) 

२३५ मिमी (४८ घण्टा)

१००० मा अन मुानि त

अधि कतम वरष्ा

३९६ मिमी (४८ घण्टा) 

७०७ मिमी (४८ घण्टा)

नदी नाम

अजुसा नदी 

नरई नदी 

द ईु दि नमा नद ी खोलामा खसन् े पान ीको मातर् ा

* माथि को "खाल ी जानकार ी, आदि " मारच्,, २०२१ मा मनत्र्ि परि षदद्व्ारा अनमुोदन गरि एको "वि पतत् ी काउनट्रम ेजर ब ेसि क ऐनको सशंोधनको मसय् ौदा" मा 
आधारि त छ।

《जापानी मौसम एजेन्सी द्वारा घोषणा》

बाढी सल्लाहकार
भारी वर्षा सल्लाहकार, आदि

《जापानी मौसम एजेन्सी द्वारा घोषणा》

प्रारम्भिक
चेतावनी जानकारी

आगो र प्रकोप रोकथाम प्रभाग, 
संकट व्यवस्थापन विभाग, मत्सुमोटो शहर

फोन ：०२६३-३३-११९१ (प्रत्यक्ष रेखा)
०२६३-३५-३००० (मुख्य स्विचबोर्ड नम्बर)
फ्याक्स ：०२६३-३३-१०११

कृपया पूर्वानुमान धारणा अग्रिम जाँच गर्नुहोस्, र यदि निकासी जानकारी जारी गरिएको छ भने, कृपया स्थानको 
जोखिम अनुसार खाली गर्नुहोस्। उदाहरण को लागी, यदि डुबकी उथलपुथल हुने आशा गरिएको छ भने "इनडोर 
सुरक्षा" लाई घरको सुरक्षित ठाउँमा राख्नुपर्नेछ। यदि इनडेशन उच्च हुने आशा गरिएको छ र घर भित्र सुरक्षा 
सुनिश्चित गर्न सकिदैन, "निकासी र निकास" चाँडै लिनु पर्छ। यस अवस्थामा, कृपया खतरनाक मार्गहरू जस्ता 
नदीहरू जोगाउनुहोस् र सुरक्षित ठाउँमा जानुहोस् (नजिकका क्षेत्रहरूमा तोकिएको खाली ठाउँ केन्द्रहरू सहित)।

तेर्सो निकास

आश्रय
निकासी र निकासी


