
आपतकाल�न अवस्थामा१
(१)आगलागी भएमा डायल गनुर्होस।, ☎119

आगलागी भएमा आफ्नो पार�वारका सदस्यहरुलाई र �छमे�कहरुलाई सचेत गर� ११९ नम्बरमा 
डायल गर� दम्कल बोलाउनु होस। आगो छत सम्म पुगी नसकेको अवस्थामा आगो �नभाउने 
रातो भाडो एक्स�टङुगुईसरको प्रयोग गनुर् होला। आगो �नभाउने क्रममा बा�हर �निस्कने 
आपत्का�लन ढोकालाई नछेक्नुहोला। तले भएको कराह�मा आगो लागेमा क�हले प�न पानी 
नहाल्नु होला ।

　　

(२) �बरामी अथवा गम्भीर चोट लागेको अवस्थामा, ☎119 
डायाल गनुर्होस । गम्भीर �बरामी भएमा वा गिम्भर चोट लागेमा ११९ नम्बरमा डायाल गर� 
एम्बुल�स बोलाउनुहोस र आफ्नो कोठा नम्बर सह�त ठ�क ठेगाना �दनुहोला ।

<नोट>
गिम्भर चोट लागेको अवस्थामा एम्बुल�स �न : शुल्क प्रयोग गनर् स�कन्छ तर सामान्य चोट 
वा सामान्य �बरामको अवस्थामा कृपया आफ्नै गाडी वा ट्याक्सी को प्रयोग गनुर्होला ।

(३) सडक दरुघटना तथा आपरा�धक मामला मा,☎110 
डायल गनुर्होस ।प्रहर� चौ�कमा सम्पकर्  गनुर्होस .
बहु भाषा परामरशको ला�ग तल �दईएको जानकार�  हेनुर्होस ।
पूछताछ: �वदेशी वा�सन्दाहरुका ला�ग महानगर�य पु�लस �वभाग परामशर् केन्द्र :

    ☎03-3503-8484
    सोम : शुक्र- ८:३० - १७:१५ 
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आपतकाल�न अवस्थामा१
(१)आगलागी भएमा डायल गनुर्होस।, ☎119

आगलागी भएमा आफ्नो पार�वारका सदस्यहरुलाई र �छमे�कहरुलाई सचेत गर� ११९ नम्बरमा 
डायल गर� दम्कल बोलाउनु होस। आगो छत सम्म पुगी नसकेको अवस्थामा आगो �नभाउने 
रातो भाडो एक्स�टङुगुईसरको प्रयोग गनुर् होला। आगो �नभाउने क्रममा बा�हर �निस्कने 
आपत्का�लन ढोकालाई नछेक्नुहोला। तले भएको कराह�मा आगो लागेमा क�हले प�न पानी 
नहाल्नु होला ।

　　

(२) �बरामी अथवा गम्भीर चोट लागेको अवस्थामा, ☎119 
डायाल गनुर्होस । गम्भीर �बरामी भएमा वा गिम्भर चोट लागेमा ११९ नम्बरमा डायाल गर� 
एम्बुल�स बोलाउनुहोस र आफ्नो कोठा नम्बर सह�त ठ�क ठेगाना �दनुहोला ।

<नोट>
गिम्भर चोट लागेको अवस्थामा एम्बुल�स �न : शुल्क प्रयोग गनर् स�कन्छ तर सामान्य चोट 
वा सामान्य �बरामको अवस्थामा कृपया आफ्नै गाडी वा ट्याक्सी को प्रयोग गनुर्होला ।

(३) सडक दरुघटना तथा आपरा�धक मामला मा,☎110 
डायल गनुर्होस ।प्रहर� चौ�कमा सम्पकर्  गनुर्होस .
बहु भाषा परामरशको ला�ग तल �दईएको जानकार�  हेनुर्होस ।
पूछताछ: �वदेशी वा�सन्दाहरुका ला�ग महानगर�य पु�लस �वभाग परामशर् केन्द्र :

    ☎03-3503-8484
    सोम : शुक्र- ८:३० - १७:१५ 
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प्राकृ�तक प्राकोप �बरुध रोकथाम२
【सोधपुछ】प्रकोपका तैयार� तथा संकट ब्यवस्थापना �वभाग  ☎03-5744-1235　
(१) भुकम्प �बरुध

संसारकै सब ैभन्दा बढ� ज्वालामुखी जाने देश मध्य एक जापान भएकाले यहाँ भुकम्पको 
सम्भावना बढ� छ ।  प्रक्कृ�तक �बपत्�ी का बेलामा नआ�ीन को ला�ग  दै�नक जीवनमा 
पुवर् तयार� गनुर् आवश्यक छ ।
(१) भुकम्प �बरुधको तयार�हरु

◯ घरमा प्राकृ�तक प्रकोप रोकथामबारेमा छलफल गनुर्होस
यद� ठुलो भुकम्प आयो भने सावर्ज�नक सवार� साधन उपलब्ध हँुदैन साथै यातायात 
जाम हुने र संचारमा प�न समस्या आउन सक्ने छ । सब ैसदस्यहरु बा�हर भएको 
अवस्थामा ठुलो भुकम्पा आएमा कहाँ र कसर� तो�कएको स्थानमा पुग्ने बारेमा पुवर् सर 
सल्लहा गनर् हुन सुझाब �दन चाहन्छौ ।

◯ फ़ोन माफ़र् त प्रकृ�तक प्रकोप  आवाज सन्देश सेवाहरू प्रयोग
भुकम्प आएको बेलामा, भुकम्प प्रभा�वत �ेत्रमा संचारको समस्या आएको अवस्थामा 
प्राक्र��तक प्रकोप आवाज सन्देश सेवाहरू सुचारु ग�रन्छ ।  यो सेवा मोबाईलमा अथवा 
�प एच एस मा उपलब्ध गराइन्छ । थप जानकार�को ला�ग पुिष्टको ला�ग प्रदायकलाई 
सम्पकर्  गनुर्होस।

◯ कसर� प्रयोग गन�

◯ घर सुर�ा �नर��ण
सामान्य प�रिस्थतीमा लामो समय सम्म आफ्नो घर(कोठा) मा  ढुक्क बस्नु भएको 
हुन्छ तर आपत्का�लन अवस्था मा आइपनर् सक्ने  खतरा नजर बेवास्ता गनर् स�कन्छ 
। �वशषे रूपमा आफ्नो भन्सामा ग्यास र आगो बाल्ने स्थान हेनुर्होस ्। साथसाथै ठुला 
फन�चरहरु जस्तै आलमार�, रे�फ्रजरेटर र �कताब रा� ेदराज़ को मा�थ बाट खस्ने र 
दराज़ पल्टन सक्ने छ ध्यान �दनुहोला ।

◯ आपातकाल�न िस्थ�तमा आपू�तर्
काम्तीमा प�न ३ �दन सम्म पुग्ने गर� खाना र प�न को ब्याबथा गनुर्होस । एक  
ब्यक्तीका ला�ग कम्तीमा ३ �लटर प�न आवश्यक पन� हुन्छ।। दै�नक प्रयोग का ला�ग 
पानी �प �भ �स ट्यांक मा अथवा बाथटब मा रा�ुहोस । आकिस्मक सामान चेक�लस्ट
(प६) हेरेर च�हने सामनहरु भेट्ने ठाउँमा रा�ुहोस।
अक� पानामा देखाइने आपत्काल�न आपू�तर् चेक �लस्ट आ�द हेरेर चा�हने सामानहरू 
जम्मा गरेर तयार� अबस्थामा राखौ।।

☎कसर� प्रयोग गन�

रेकडर् 171
१
२

फोन नम्बर 
हाल्नुस

रेकोडर् ३० सेक्न्ड

पनु: प्ले (२ �दन)

आपातकाल�न आपू�तर् चेक �लस्ट ३
आवश्यक सामनहरु सिजल ैसँग बोक्न �मल्ने झोलामा वा पछा�ड बोक्ने ब्यागमा रा�ु 
होला।
   उदाहरणहरू:

□पासपोटर्हरू

□टचर् लाइट

□रे�डयो 

□ब्याट्र� हरु

□पंजाहरु

□साधाहरण औषधीहरु

□�टिस्सयु पेपर

□लुगाहरु /अंडर वेएर 

 �भत्र लगाउने लुगाहरु

□सलाई /लाईइटरहरु

□बहुउद्देश्य चक्कुहरु

□पानी

□आपतका�लन खाने कुराहरु

□भाँडाहरु

□तौ�लयाहरु

　अन्य आफुँलाई आवस्यक लागेका सामानको  प�न तयार� गनुर्होस ।

◯ प्राकृ�तक प्रकोप रोकथाम �ड्रलमा सहभा�गता
प्राय सबै स्थानीय संस्थाहरूले पाकर्  वा स्कूलको  मैदानमा प्राकृ�तक प्रकोप रोकथाम 
�ड्रल राख्छन।् कृपया �ड्रलमा �नधर्क्क भइ भाग �लनुहोस र  आकिस्मक िस्थ�तमा के 
गन� बारे सू�चत रहनुहोस । आफुले जानेका कुराहरु �छमे�कसँग साटा-साट गनुर्होस ।

४

आपतकाल�न अवस्थाभू�मका
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प्राकृ�तक प्राकोप �बरुध रोकथाम२
【सोधपुछ】प्रकोपका तैयार� तथा संकट ब्यवस्थापना �वभाग  ☎03-5744-1235　
(१) भुकम्प �बरुध

संसारकै सब ैभन्दा बढ� ज्वालामुखी जाने देश मध्य एक जापान भएकाले यहाँ भुकम्पको 
सम्भावना बढ� छ ।  प्रक्कृ�तक �बपत्�ी का बेलामा नआ�ीन को ला�ग  दै�नक जीवनमा 
पुवर् तयार� गनुर् आवश्यक छ ।
(१) भुकम्प �बरुधको तयार�हरु

◯ घरमा प्राकृ�तक प्रकोप रोकथामबारेमा छलफल गनुर्होस
यद� ठुलो भुकम्प आयो भने सावर्ज�नक सवार� साधन उपलब्ध हँुदैन साथै यातायात 
जाम हुने र संचारमा प�न समस्या आउन सक्ने छ । सब ैसदस्यहरु बा�हर भएको 
अवस्थामा ठुलो भुकम्पा आएमा कहाँ र कसर� तो�कएको स्थानमा पुग्ने बारेमा पुवर् सर 
सल्लहा गनर् हुन सुझाब �दन चाहन्छौ ।

◯ फ़ोन माफ़र् त प्रकृ�तक प्रकोप  आवाज सन्देश सेवाहरू प्रयोग
भुकम्प आएको बेलामा, भुकम्प प्रभा�वत �ेत्रमा संचारको समस्या आएको अवस्थामा 
प्राक्र��तक प्रकोप आवाज सन्देश सेवाहरू सुचारु ग�रन्छ ।  यो सेवा मोबाईलमा अथवा 
�प एच एस मा उपलब्ध गराइन्छ । थप जानकार�को ला�ग पुिष्टको ला�ग प्रदायकलाई 
सम्पकर्  गनुर्होस।

◯ कसर� प्रयोग गन�

◯ घर सुर�ा �नर��ण
सामान्य प�रिस्थतीमा लामो समय सम्म आफ्नो घर(कोठा) मा  ढुक्क बस्नु भएको 
हुन्छ तर आपत्का�लन अवस्था मा आइपनर् सक्ने  खतरा नजर बेवास्ता गनर् स�कन्छ 
। �वशषे रूपमा आफ्नो भन्सामा ग्यास र आगो बाल्ने स्थान हेनुर्होस ्। साथसाथै ठुला 
फन�चरहरु जस्तै आलमार�, रे�फ्रजरेटर र �कताब रा� ेदराज़ को मा�थ बाट खस्ने र 
दराज़ पल्टन सक्ने छ ध्यान �दनुहोला ।

◯ आपातकाल�न िस्थ�तमा आपू�तर्
काम्तीमा प�न ३ �दन सम्म पुग्ने गर� खाना र प�न को ब्याबथा गनुर्होस । एक  
ब्यक्तीका ला�ग कम्तीमा ३ �लटर प�न आवश्यक पन� हुन्छ।। दै�नक प्रयोग का ला�ग 
पानी �प �भ �स ट्यांक मा अथवा बाथटब मा रा�ुहोस । आकिस्मक सामान चेक�लस्ट
(प६) हेरेर च�हने सामनहरु भेट्ने ठाउँमा रा�ुहोस।
अक� पानामा देखाइने आपत्काल�न आपू�तर् चेक �लस्ट आ�द हेरेर चा�हने सामानहरू 
जम्मा गरेर तयार� अबस्थामा राखौ।।

☎कसर� प्रयोग गन�

रेकडर् 171
१
२

फोन नम्बर 
हाल्नुस

रेकोडर् ३० सेक्न्ड

पनु: प्ले (२ �दन)

आपातकाल�न आपू�तर् चेक �लस्ट ३
आवश्यक सामनहरु सिजल ैसँग बोक्न �मल्ने झोलामा वा पछा�ड बोक्ने ब्यागमा रा�ु 
होला।
   उदाहरणहरू:

□पासपोटर्हरू

□टचर् लाइट

□रे�डयो 

□ब्याट्र� हरु

□पंजाहरु

□साधाहरण औषधीहरु

□�टिस्सयु पेपर

□लुगाहरु /अंडर वेएर 

 �भत्र लगाउने लुगाहरु

□सलाई /लाईइटरहरु

□बहुउद्देश्य चक्कुहरु

□पानी

□आपतका�लन खाने कुराहरु

□भाँडाहरु

□तौ�लयाहरु

　अन्य आफुँलाई आवस्यक लागेका सामानको  प�न तयार� गनुर्होस ।

◯ प्राकृ�तक प्रकोप रोकथाम �ड्रलमा सहभा�गता
प्राय सबै स्थानीय संस्थाहरूले पाकर्  वा स्कूलको  मैदानमा प्राकृ�तक प्रकोप रोकथाम 
�ड्रल राख्छन।् कृपया �ड्रलमा �नधर्क्क भइ भाग �लनुहोस र  आकिस्मक िस्थ�तमा के 
गन� बारे सू�चत रहनुहोस । आफुले जानेका कुराहरु �छमे�कसँग साटा-साट गनुर्होस ।
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(२) प्राकृ�तक प्रकोपमा �नकास
◯ ठुलो भुकम्प आएको अवस्थामा

・हता�रएर बा�हर नभाग़्नु होस।
・ग्यास बन्द गनुर्होस। आगलागी भएको अवस्थामा �छमेक�हरूलाई सँगै आगो �नभाउन
   गुहार (सहयोग) माग्नुहोस।
・आफ्नो सुर�ा र भाग्ने मागर्का ला�ग झ्याल ढोका खोल्नुहोस ।
・ब्लक पखार्लहरू र भेिन्डग �म�सन बाट टाढा जानुहोस ।
・खसेका समान बाट साबधान हुनुहोला ।
・गाडी चलाई रहेको अवस्थामा देबे्र �तर रोकेर बस्नुहोस  ।
・गाडी बाट �निस्कदा चाबी सह� ठाउँमा रा�ुहोस ।

◯ ठुलो आगला�ग भएमा :
निजकैको खुला अस्थाइ भेट्ने ठाउँ( पाकर्  वा �बध्यालय) मा भेला हुनुहोस र समुहमा 
तो�कएको फरा�कलो �नकास स्थलमा जानुहोस ।

◯ यद� तपा� को घर भुकम्पका कारणले भाित्कएमा वा आगो लागेमा :
आस्थाइ रूपमा आपत्का�लन �नकास स्थलमा शरण �लन सक्नु हुन्छ । ओता वाडर्ले 
९१ वटा  नगरपा�लकाका प्राथ�मक र �नम्न माध्य�मक हाई स्कूलहरु लाई आस्थाइ  
आपत्का�लन �नकास स्थल हरु प्रतके स्था�नय प�रषद र �छमेक सोसाइट�का ला�ग 
तोक�एको छ जहाँ खाना र आपत्का�लन िस्थतीमा प्रयोग हुने समानहरु सन्चय ग�रएको 
हुन्छ । कृपया आपत्का�लन �नकास स्थलको �नयमको पालना  गनुर्होस ।

ताइफुन र भार� वषार् आउँदा तहखानामा पानी बगेर आउँदा त्यहाँबाट �नस्केर उम्कन 
गाह्रो हुन सक्छ। �छमे�क को दईु तल्ला वा सोभन्दा अग्लो ब�लयो भवन अथवा शहर 
�भत्रका प्राथ�मक र �नम्न माध्य�मक हाई स्कुल आ�द सुर��त ठाउँमा जानुहोस।् 
ताईफुन र भार� वषार्को समयमा �मनेमाछ� प्राथ�मक �वद्यालय र तामागावा प्राथ�मक 
�बध्यालयमा सुर��त ठाउँको ला�ग जान �दइएको छैन।
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/chiiki/bousai/hinanjyo/
hinanjo.html

साथै भूकम्प जाँदा जानकार� सङ्कलन गन� प्रयास गनुर्होस।् रे�डयो र �टभीको जानकार�, 
नगरपा�लकाले रे�डयो प्रसारण टावरद्वारा प्रदान गन� जानकार� आ�दबाट सह� जानकार� 
सङ्कलन गर� झुटो जानकार�को भ्रममा नपनर् हो�सयार होऔ�।

जानकार� सङ्कलन
(१ ) ओता शहरको होमपेज

https://www.city.ota.tokyo.jp
(२) अन्तरार्िष्ट्रय शहर ओता सङ्घको होमपेज

https://www.ota-goca.or.jp/
(३) मन्त्री प�रषद् कायार्लयको होमपेज �बपद आइपदार् सिजलो हुने एिप्लकेसन र 

वेबसाइट (बहु भाषा)
https://www.bousai.go.jp/kokusai/web/index.html

(२) टाइफून र भार� वषार्को अवस्थामा :
जापानमा गम� म�हना देखी शरद ऋतु मा टाईफून आउछ । टाइफून आएको बेलामा 
भार� वषार् र �वस्फोटहरूमा ध्यान �दनुहोस।् आजभोल�  प्राय:  छोटो समय मात्र भार� 
वषार् भई बाढ� वा पानी सँग सम्बिन्धत प्रकोप आउने क्रम बढ्दो छ। टाइफून र भार� 
बषार्मा अत्यन्त जरुर� काम नभएमा बा�हर न�निस्कनुहोस र मौसम सम्बन्धी जानकार� 
ध्यान �दएर सुन्नुहोला । कसैलाई प�न टाइफून र बषार् क�तको शक्तीसाल� आउछ भनेर 
थाहा हुन्न तर  �नवारक उपायहरूले ��त कम गनर् सहयोग गछर् । आकिस्मक सामान 
चेक�लस्ट(प४) हेरेर च�हने सामनहरु भेट्ने ठाउँमा रा�ुहोस।

प्रकोप रोकथाम नक्सा
आपत्का�लन अवस्थामा चा�हने �नकास स्थलका सु�वधाहरू र स्थानहरु बारे 
जानकार� स�हतको ओटा शहरको नक्सा हो।
भाषा: अङ्गे्रजी, चाइनीज़, हङ्गुल, नेपाल�  
प्रमुख �वतरण केन्द्रहरू:  �सट� हल मुख्य भवन र साखा कायार्लय(प१२)
द्वारा जार�: प्रकोपका तैयार� तथा संकट ब्यवस्थापना �वभाग, ओता वाडर्

घरेलू आपद रोकथाम चेक�लस्ट
भुकम्प गएमा चा�हने सामाग्री र आँफुलाई कसर� सरु��त रा� ेभन्ने जानकार� 
�दन्छ । 
भाषा: अगें्रज़ी, �च�नयाँ, हङ्गुल 
प्रमुख �वतरण केन्द्रहरू:  �सट� हल मुख्य भवन र साखा 
कायार्लय(प१२)
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/chiiki/bousai/
pamphlet/multilingual-bousai-pamphlet.html
द्वारा जार�: प्रकोपका तैयार� तथा संकट ब्यवस्थापना �वभाग, ओता वाडर्

“शहर बा�सन्दाको ला�ग सुर�ा तथा �नभर्यता ई -मेलको सूचना सेवा”
मौसम, भूकम्प, सनुामीको जानकार�को ई-मेल अगें्रज़ी चाइनीज़ हङ्गुल, 
�फ�ल�पनो भाषामा पठाइनेछ।
�वस्ततृ जानकार�को ला�ग ओता वाडर्को होमपेज हेनुर्होस।्
https://www.city.ota.tokyo.jp/smph/seikatsu/chiiki/bousai/-
suigai/multilingualmail.html
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(२) प्राकृ�तक प्रकोपमा �नकास
◯ ठुलो भुकम्प आएको अवस्थामा

・हता�रएर बा�हर नभाग़्नु होस।
・ग्यास बन्द गनुर्होस। आगलागी भएको अवस्थामा �छमेक�हरूलाई सँगै आगो �नभाउन
   गुहार (सहयोग) माग्नुहोस।
・आफ्नो सुर�ा र भाग्ने मागर्का ला�ग झ्याल ढोका खोल्नुहोस ।
・ब्लक पखार्लहरू र भेिन्डग �म�सन बाट टाढा जानुहोस ।
・खसेका समान बाट साबधान हुनुहोला ।
・गाडी चलाई रहेको अवस्थामा देबे्र �तर रोकेर बस्नुहोस  ।
・गाडी बाट �निस्कदा चाबी सह� ठाउँमा रा�ुहोस ।

◯ ठुलो आगला�ग भएमा :
निजकैको खुला अस्थाइ भेट्ने ठाउँ( पाकर्  वा �बध्यालय) मा भेला हुनुहोस र समुहमा 
तो�कएको फरा�कलो �नकास स्थलमा जानुहोस ।

◯ यद� तपा� को घर भुकम्पका कारणले भाित्कएमा वा आगो लागेमा :
आस्थाइ रूपमा आपत्का�लन �नकास स्थलमा शरण �लन सक्नु हुन्छ । ओता वाडर्ले 
९१ वटा  नगरपा�लकाका प्राथ�मक र �नम्न माध्य�मक हाई स्कूलहरु लाई आस्थाइ  
आपत्का�लन �नकास स्थल हरु प्रतके स्था�नय प�रषद र �छमेक सोसाइट�का ला�ग 
तोक�एको छ जहाँ खाना र आपत्का�लन िस्थतीमा प्रयोग हुने समानहरु सन्चय ग�रएको 
हुन्छ । कृपया आपत्का�लन �नकास स्थलको �नयमको पालना  गनुर्होस ।

ताइफुन र भार� वषार् आउँदा तहखानामा पानी बगेर आउँदा त्यहाँबाट �नस्केर उम्कन 
गाह्रो हुन सक्छ। �छमे�क को दईु तल्ला वा सोभन्दा अग्लो ब�लयो भवन अथवा शहर 
�भत्रका प्राथ�मक र �नम्न माध्य�मक हाई स्कुल आ�द सुर��त ठाउँमा जानुहोस।् 
ताईफुन र भार� वषार्को समयमा �मनेमाछ� प्राथ�मक �वद्यालय र तामागावा प्राथ�मक 
�बध्यालयमा सुर��त ठाउँको ला�ग जान �दइएको छैन।
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/chiiki/bousai/hinanjyo/
hinanjo.html

साथै भूकम्प जाँदा जानकार� सङ्कलन गन� प्रयास गनुर्होस।् रे�डयो र �टभीको जानकार�, 
नगरपा�लकाले रे�डयो प्रसारण टावरद्वारा प्रदान गन� जानकार� आ�दबाट सह� जानकार� 
सङ्कलन गर� झुटो जानकार�को भ्रममा नपनर् हो�सयार होऔ�।

जानकार� सङ्कलन
(१ ) ओता शहरको होमपेज

https://www.city.ota.tokyo.jp
(२) अन्तरार्िष्ट्रय शहर ओता सङ्घको होमपेज

https://www.ota-goca.or.jp/
(३) मन्त्री प�रषद् कायार्लयको होमपेज �बपद आइपदार् सिजलो हुने एिप्लकेसन र 

वेबसाइट (बहु भाषा)
https://www.bousai.go.jp/kokusai/web/index.html

(२) टाइफून र भार� वषार्को अवस्थामा :
जापानमा गम� म�हना देखी शरद ऋतु मा टाईफून आउछ । टाइफून आएको बेलामा 
भार� वषार् र �वस्फोटहरूमा ध्यान �दनुहोस।् आजभोल�  प्राय:  छोटो समय मात्र भार� 
वषार् भई बाढ� वा पानी सँग सम्बिन्धत प्रकोप आउने क्रम बढ्दो छ। टाइफून र भार� 
बषार्मा अत्यन्त जरुर� काम नभएमा बा�हर न�निस्कनुहोस र मौसम सम्बन्धी जानकार� 
ध्यान �दएर सुन्नुहोला । कसैलाई प�न टाइफून र बषार् क�तको शक्तीसाल� आउछ भनेर 
थाहा हुन्न तर  �नवारक उपायहरूले ��त कम गनर् सहयोग गछर् । आकिस्मक सामान 
चेक�लस्ट(प४) हेरेर च�हने सामनहरु भेट्ने ठाउँमा रा�ुहोस।

प्रकोप रोकथाम नक्सा
आपत्का�लन अवस्थामा चा�हने �नकास स्थलका सु�वधाहरू र स्थानहरु बारे 
जानकार� स�हतको ओटा शहरको नक्सा हो।
भाषा: अङ्गे्रजी, चाइनीज़, हङ्गुल, नेपाल�  
प्रमुख �वतरण केन्द्रहरू:  �सट� हल मुख्य भवन र साखा कायार्लय(प१२)
द्वारा जार�: प्रकोपका तैयार� तथा संकट ब्यवस्थापना �वभाग, ओता वाडर्

घरेलू आपद रोकथाम चेक�लस्ट
भुकम्प गएमा चा�हने सामाग्री र आँफुलाई कसर� सरु��त रा� ेभन्ने जानकार� 
�दन्छ । 
भाषा: अगें्रज़ी, �च�नयाँ, हङ्गुल 
प्रमुख �वतरण केन्द्रहरू:  �सट� हल मुख्य भवन र साखा 
कायार्लय(प१२)
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/chiiki/bousai/
pamphlet/multilingual-bousai-pamphlet.html
द्वारा जार�: प्रकोपका तैयार� तथा संकट ब्यवस्थापना �वभाग, ओता वाडर्

“शहर बा�सन्दाको ला�ग सुर�ा तथा �नभर्यता ई -मेलको सूचना सेवा”
मौसम, भूकम्प, सनुामीको जानकार�को ई-मेल अगें्रज़ी चाइनीज़ हङ्गुल, 
�फ�ल�पनो भाषामा पठाइनेछ।
�वस्ततृ जानकार�को ला�ग ओता वाडर्को होमपेज हेनुर्होस।्
https://www.city.ota.tokyo.jp/smph/seikatsu/chiiki/bousai/-
suigai/multilingualmail.html
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