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पहाडी भिरालो जभिनिा बस्ती िएकाहरुल ेअपनाउन ुपन ेसावधानीहरु !

र्वर्ान भन्दा पलििे

• आफ्नो घर नजिक भएका स-साना खोल्सीहरू वा मखु्यतः पानी िम्मा हुने ठाउँहरूको जनरीक्षण गनुुहोस ्। 

• घर छेउका जभरालो िजमनमा साना पजहरो, क्रजमक रूपमा ढजल्करहकेा रुखहरू छन ्जक छैनन ्जवचार पयुाुउनहुोस ्। 

• प्रत्येक साल चैत्र, वैशाख र िेठ मजहना जभत्र भल काट्नका लाजग एक िटु भई सहकायु गनुुहोस,् भल काट्न ुसबै भन्दा िरुरी काम भएको कुरा जभरालोमा बस्ने 

सबैले बझु्नपुछु ।

• जवगतका पजहरो भएको ठाउँहरूमा पनुः पजहरो िाने सम्भावना हुने भएकोले त्यस्तो ठाउँहरू पत्ता लगाउनहुोस ्। वर्ाुको पानीले के गछु, कसरी पानी जछछु आजद

कुराहरूको ध्यान जदन ुराम्रो हुन्छ ।

• आफ्नो घर बनाउन वा बस्ती जवकास गनु को लाजग उपयकु्त के्षत्रको अध्ययन तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय जनकायसँग सर-सल्लाह गनुुहोस ्र बस्ती जवकास सम्बन्धी

स्थानीय सरकारको नीजत-जनयमको पालना गनुुहोस ्। 

• स्थानीय जनकायका पदाजधकारीहरू र वडाको जवपद व्यवस्थापन सजमजत सँग जमलेर र सम्पकु गरेर आपतकाजलन अवस्थामा के गने  र प्रजतजक्रया कसरी गने भन्ने

बारेमा छलफल गनुुहोस ्तथा आफ्नो गाउँबाट जनकासको उपायहरू जसक्नहुोस ्। आफ्नो पररवार तथा व्यापारको लाजग आफै आपतकाजलन उपायहरु बनाउनहुोस ्।

• स्थानीय जवपद व्यवस्थापन सजमजतलाई सम्पकु गनु सजमजतका सदस्यहरूको फोन नम्बर सरुजक्षत राख्नहुोस ्।

अत्यालिक र्वर्ानको समयमा

• सतकु बस्नहुोस ्, रेजडयोमा समाचार सनु्नहुोस ्। सतकु एप बाट नगरपाजलका क्षेत्रमा परेको पानी हदे ैगनुुहोस ्। एक्काजसको ठूलो वर्ाु र लगातारको हल्का वर्ाु पजछ 

छोटो तर अत्याजधक वर्ाु खतरनाक हुने भएकोले सचेत रहनहुोस ्। वर्ाुको मात्रा िाँच्न आँगनमा बोतल रेनगिको प्रयोग गनु पजन सजकन्छ ।

• तपाई पजहरोको िोजखम रहकेो स्थानमा बजस राख्न ुभएको छ भने पजहले दजेख नै थाहा छ भने सरुजक्षत हुन त्यस ठाउँ छोड्नहुोस ्।

• असाधारण आवािको पजहचान गनुुहोस ्िस्तै माटोको सराइ, रूखहरूको चकाुइ वा ढुुंगाहरूको ठोक्काईका कारण उत्पन्न भएका हुन सक्छन ्। यजद तपाई खोला-

खोल्साको नजिक हुनहुुन्छ भने पानीको बहाबमा अकस्मात वजृि वा घटी भएको अथवा सफा पानीबाट धजमजलएको पानी छ भने ख्याल राख्नहुोस ्। यसको कारण 

माजथल्लो भागमा ढुुंगा माटो बग्न थालेको हुनसक्छ तसथु त्यस ठाउँ छोड्न तयार हुनहुोस ्। त्यहाँ ठूलो भेल पजहरो आउन सक्छ, जढलो नगरी तरुुन्त ठाउँ छोडी 

हाल्नहुोस ्।

• बजगरहकेो खोल्सी वा खोलामा अकस्मात ्पानी घट्ने वा खोला वा खोल्सी सकु्ने वा पानीको मात्रा घट्ने भयो भने माजथल्लो के्षत्रमा पजहरोले खोला, नजद वा 

खोल्सी थनेुको हुनसक्छ, तत्काल खोल्सी वा खोलाको जकनार बाट सरुजक्षत ठाउँमा िान ुपछु । रातको बेलामा खोल्सीको कलकल आवाि बन्द हुन ुखतराको 

सचूक भएको हुदँा तत्काल ध्यान जदन ुिरुरी हुन्छ ।

• सवारी साधनमा हुनहुुन्छ भने जवशेर् ध्यान जदनहुोस् । पहाड काटेर बनाइएका सडकको कुनामा पजहरोको खतरा अत्याजधक रहकेो हुन्छ त्यसैले सडक भाजस्सन,े

माटो ढुुंगा खस्ने िस्ता सुंकेतहरुमा होस पयुाुउँद ैसवारी चलाउनहुोस् । 

अत्यालिक र्वर्ान पलछ (लर्वस्तारै खस्ने पलिरोको त्रास)

लबस्तारै बग्ने पलिरोमा बसेको बस्तीिे गनुनपने काम 

• बेला-बेलामा िजमनमा धाँिा फाटेको दजेखने, घरको जभत्ता चजकुएको दजेखने, प्रत्येक दशै-जतहारमा घरको जलपपोत गदाु जभत्ता चजकुएको माटो भरेर टाल्न ुपने, 

आँगनमा जचरा पने अवस्था छ भने सबैले आफू जबस्तारै बजगरहकेो पजहरोमा बजसरहकेो छु भन्ने बझु्नपुछु । 

• जबस्तारै बजगरहकेो पजहरो छ भन्ने थाहा भए पजन आजत्तन ुहुदँनै, यस्तो पजहरोहरू पहाडमा िताततै हुन्छन,् केवल यसको व्यवस्थापन गनु िान्न ुपछु । यसका लाजग 

प्रमखु कुरा भनेको पानीको व्यवस्थापन नै हो । चनाखो भएर सही समयमा भल काट्न जबजसुन ुहुदँनै ।

• यस्तो ठाउँमा सडक परेको छ भने खन्दा अजत नै होस परुाउन ुपछु । इजन्िजनयर जबना यस्तो ठाउँमा सडक खन्न ुहुदँनै । सजह जडिाइन र पानीको व्यवस्थापन गरेर मात्र 

सडक खन्नपुछु ।

• यस्तो ठाउँमा रहकेो बस्तीमा सकेसम्म जसँचाई गरेर लगाउन ुपने खतेी भन्दा कम जसँचाई गरेर हुने वा थोपा जसँचाइको प्रजवजधबाट गनु सजकने खेतीलाई बजढ ध्यान 

जदनपुछु ।

• आवश्यकता परेको खण्डमा समदुायले नै िडान गनु सक्ने पजहरो पवुू चेतावनी प्रणालीलाई बजगरहकेो िजमनमा िडान गनु सजकन्छ ।

पहिरोको खतरा भएको के्षत्र

• परुाना पजहरो माजथको क्षेत्र

• भीरको तल्लो भाग,

• खोल्सीहरूको तल्लो भाग,

• परुानो परेुको ठाउँको तल्लो वा 

माजथल्लो भाग, 

• काटेको र ठाडो जभरालो भएको 

ठाउँको तल्लो वा टुप्पो भाग, 

• सडकको ठाडो काजटएको जभत्ता,

पहिरो आउने संकेतिरु

• सकु्खा ठाउँहरूमा छहरो, जहलाम्मे भइु ँदजेखन ुिजमन बाटो वा गोरेटोमा 

चकेको वा अस्वाभाजवक उठेको दजेखन,ु

• स-साना पजहरोहरू िान,ु

• िगबाट माटो जनजस्कन,ु 

• आगँन, बरण्डा िस्ता सुंरचनाहरू मलू घरको स्थानबाट ढजल्कन,ु

• भइु ँतथा िग ढजल्कन ुवा चजकुन,ु 

• पानीको पाइप र अन्य भजूमगत सुंरचनाहरू भाँजचन,ु 

• टेजलफोनको पोल, रुख, टेवा पखाुल वा वारहरू ढजल्कन,ु 

• पखाुलहरु छुरिएर ढजल्कन ु।
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चट्याङको बेिा घर लभत्र भएको अर्वस्थामा अपनाउनुपने सुरक्षाका उपायिरु 

गनन निुने कुरािरु:

• जवधजुतय उपकरणहरूको प्रयोग नगनुुहोस ् 

• तार िजडत टेजलफोन को प्रयोग नगनुुहोस ्

• झ्याल ढोका खलुा नछोडनहुोस ्साथै झ्याल ढोका वा जभत्ता मा टाँजसएर नबस्नहुोस ्

• जसधै ँधाराबाट नहुाउने, भाडा माझ्ने, हात धनेु िस्ता कायु नगनुुहोस ्

गनुनपने कामिरु :

• जवधजुतय उपकरणहरु िस्तै जटभी, जिि, कम्प्यटुर, आजद लाइ बन्द गनुुहोस ्

• फोन सेवा प्रयोग गनुु परेमा मोबाइल वा तार रजहत फोन को प्रयोग गनुुहोस्

• चट्याङ बन्द भएको कररब ३० जमनेट सम्म घर बाट बाजहर निानहुोस ्

• बाजल्टन वा ट्याुंकीमा सुंकजलत पानी को प्रयोग गनुुहोस ्

चट्याङको बेिा घर बालिर भएको अर्वस्थामा अपनाउनुपने सुरक्षाका उपायिरु 

गनन निुने कुरािरु :

• यजद तपाई िुंगलमा हुनहुुन्छ भने, अग्लो तथा एउटा मात्र रुख भएको स्थान मजुन कजहले पजन ओत नलाग्नहुोस ्

• माछा माने, पौडी खेल्ने, तथा डुुंगा चढ्ने कायु नगनुुहोस,् जकनकी डुुंगामा रहदँा तपाई वररपररको बस्तहुरूको तलुनामा 

अग्लो हुने भएकोले चट्याङ को िोजखम हुन्छ 

• अग्ला ठाउँहरू तथा पहाडको चचुरुोमा, टाकुरामा आजदमा नबस्नहुोस्

• खलुा तथा समतल िजमनमा नबस्नहुोस ्साथै यस्ता ठाउँमा बस्न ुपरेमा िजमनमा नसतु्नहुोस ्तथा धातकुा तार 

बारहरूको नजिक नबस्नहुोस ्

• समहूमा नबस्नहुोस ्

• फुटबल, जक्रकेट, भजलबल आजद खेजलरहन ुभएको छ भने नखेल्नहुोस्

• बारी र खेतमा काम गनु बन्द गरेर  सरुजक्षत स्थानमा बस्नहुोस ्

• मोटर साइकल, टे्रक्टर िस्ता छत नभएका सवारी साधनहरू तरुुन्त बन्द गरर सके सम्म चाँडो 

सरुजक्षत स्थानमा िानहुोस ्

गनन िुने कुरािरु:

• होचो तथा धेरै रुखहरू भएको स्थान मजुन ओत लाग्नहुोस्

• नजिकको तार तथा हाई भोल्टेि को जवधजुतय प्रसारण तार भए त्यसको मजुन टुकु्रक्क बस्नहुोस ्

• यजद खलुा ठाउँमा हुनहुुन्छ भने दईु घुडँाको बीचमा टाउको लकुाएर टुकु्रक्क बस्नहुोस ्

• यजद धातकुो तारबार को नजिक हुनहुुन्छ भने तरुुन्त त्यहाँ बाट सरुजक्षत स्थानमा िानहुोस्

• घर तथा पणू ुरूपमा ओत भएको सवारी साधन िस्तै कार, बस िस्ता साधनमा बस्नहुोस ्

चट्याङ र यसबाट बच्न ेउपायहरु
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घरिा राख्न सभकन ेचट्याङ 
प्रभतरोधी प्रणालीको सभचत्र 
बयान:

भबजुली को पोलिा राख्न 
सभकन ेचट्याङ प्रभतरोधी 
प्रणालीको सभचत्र बयान:

नेपािमा चट्याङ पलन एउटा प्रमुख लर्वपद िो । खराब 

मौसमको बेिामाआकाशबाट जलमनमा खस्ने एक 

प्रकारको लर्विुलतय करेन्ट नै चट्याङ िो । िुरी बतासको 

मौसम र्वा र्वर्ानयाममा र्वायुमण्डिमा लर्वपरीत लदशाबाट 

तीव्र गलतको र्वायु एक-आपसमा ठोल्किं दा चको 

आर्वाजसलित बढी भोल्टको लबदु्यलतय ििर उत्पन्न भई 

खास बाटो बनाएर जाने लर्विुलतय करेन्टिाई चट्याङ 

भलनन्छ । यसमा िेरै बलढ मात्रामा करेन्ट उत्पन्न िुन्छ र 

यसिे जलमनमा ठूिो क्षलत पुयानउँछ ।

 याि र  ोकाको 
न  क न  न  ोस    

ट मिम  न,     
र क  य टर   
 न्   न ा ोस    

ट मि ोनमा क रा न न ा ोस    

पोष्टरको बारेमा जानकारी 
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Office Location: Kalika Marg, Sanepa 44600, Lalitpur, Nepal Phone:+977-1-5536165, +977-1-5536174, Fax: +977-1-5536174, Website: http://www.hcg.org.np .
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पोष्टरको बारेमा जानकारी 

यो पोष्टर लत्ररे्वणी नगरपालिका र युलनसेफ नेपािको िालग लिमािय कन्जरे्वसन गु्रप नेपाििे तयार पारेको िो । यस बारेमा लबस्तृत बुझ्नु परेमा info@hcg.org.np इमेि गनन सलकन्छ । सम्पकन  ठेगाना: Mailing Address: G. P. O. Box: 9669 Kathmandu, Nepal, 
Office Location: Kalika Marg, Sanepa 44600, Lalitpur, Nepal Phone:+977-1-5536165, +977-1-5536174, Fax: +977-1-5536174, Website: http://www.hcg.org.np .

पहाडी भिरालो जभिनिा बस्ती िएकाहरुल ेअपनाउन ुपन ेसावधानीहरु !

र्वर्ान भन्दा पलििे

• आफ्नो घर नजिक भएका स-साना खोल्सीहरू वा मखु्यतः पानी िम्मा हुने ठाउँहरूको जनरीक्षण गनुुहोस ्। 

• घर छेउका जभरालो िजमनमा साना पजहरो, क्रजमक रूपमा ढजल्करहकेा रुखहरू छन ्जक छैनन ्जवचार पयुाुउनहुोस ्। 

• प्रत्येक साल चैत्र, वैशाख र िेठ मजहना जभत्र भल काट्नका लाजग एक िटु भई सहकायु गनुुहोस,् भल काट्न ुसबै भन्दा िरुरी काम भएको कुरा जभरालोमा बस्ने 

सबैले बझु्नपुछु ।

• जवगतका पजहरो भएको ठाउँहरूमा पनुः पजहरो िाने सम्भावना हुने भएकोले त्यस्तो ठाउँहरू पत्ता लगाउनहुोस ्। वर्ाुको पानीले के गछु, कसरी पानी जछछु आजद

कुराहरूको ध्यान जदन ुराम्रो हुन्छ ।

• आफ्नो घर बनाउन वा बस्ती जवकास गनु को लाजग उपयकु्त के्षत्रको अध्ययन तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय जनकायसँग सर-सल्लाह गनुुहोस ्र बस्ती जवकास सम्बन्धी

स्थानीय सरकारको नीजत-जनयमको पालना गनुुहोस ्। 

• स्थानीय जनकायका पदाजधकारीहरू र वडाको जवपद व्यवस्थापन सजमजत सँग जमलेर र सम्पकु गरेर आपतकाजलन अवस्थामा के गने  र प्रजतजक्रया कसरी गने भन्ने

बारेमा छलफल गनुुहोस ्तथा आफ्नो गाउँबाट जनकासको उपायहरू जसक्नहुोस ्। आफ्नो पररवार तथा व्यापारको लाजग आफै आपतकाजलन उपायहरु बनाउनहुोस ्।

• स्थानीय जवपद व्यवस्थापन सजमजतलाई सम्पकु गनु सजमजतका सदस्यहरूको फोन नम्बर सरुजक्षत राख्नहुोस ्।

अत्यालिक र्वर्ानको समयमा

• सतकु बस्नहुोस ्, रेजडयोमा समाचार सनु्नहुोस ्। सतकु एप बाट नगरपाजलका क्षेत्रमा परेको पानी हदे ैगनुुहोस ्। एक्काजसको ठूलो वर्ाु र लगातारको हल्का वर्ाु पजछ 

छोटो तर अत्याजधक वर्ाु खतरनाक हुने भएकोले सचेत रहनहुोस ्। वर्ाुको मात्रा िाँच्न आँगनमा बोतल रेनगिको प्रयोग गनु पजन सजकन्छ ।

• तपाई पजहरोको िोजखम रहकेो स्थानमा बजस राख्न ुभएको छ भने पजहले दजेख नै थाहा छ भने सरुजक्षत हुन त्यस ठाउँ छोड्नहुोस ्।

• असाधारण आवािको पजहचान गनुुहोस ्िस्तै माटोको सराइ, रूखहरूको चकाुइ वा ढुुंगाहरूको ठोक्काईका कारण उत्पन्न भएका हुन सक्छन ्। यजद तपाई खोला-

खोल्साको नजिक हुनहुुन्छ भने पानीको बहाबमा अकस्मात वजृि वा घटी भएको अथवा सफा पानीबाट धजमजलएको पानी छ भने ख्याल राख्नहुोस ्। यसको कारण 

माजथल्लो भागमा ढुुंगा माटो बग्न थालेको हुनसक्छ तसथु त्यस ठाउँ छोड्न तयार हुनहुोस ्। त्यहाँ ठूलो भेल पजहरो आउन सक्छ, जढलो नगरी तरुुन्त ठाउँ छोडी 

हाल्नहुोस ्।

• बजगरहकेो खोल्सी वा खोलामा अकस्मात ्पानी घट्ने वा खोला वा खोल्सी सकु्ने वा पानीको मात्रा घट्ने भयो भने माजथल्लो के्षत्रमा पजहरोले खोला, नजद वा 

खोल्सी थनेुको हुनसक्छ, तत्काल खोल्सी वा खोलाको जकनार बाट सरुजक्षत ठाउँमा िान ुपछु । रातको बेलामा खोल्सीको कलकल आवाि बन्द हुन ुखतराको 

सचूक भएको हुदँा तत्काल ध्यान जदन ुिरुरी हुन्छ ।

• सवारी साधनमा हुनहुुन्छ भने जवशेर् ध्यान जदनहुोस् । पहाड काटेर बनाइएका सडकको कुनामा पजहरोको खतरा अत्याजधक रहकेो हुन्छ त्यसैले सडक भाजस्सन,े

माटो ढुुंगा खस्ने िस्ता सुंकेतहरुमा होस पयुाुउँद ैसवारी चलाउनहुोस् । 

अत्यालिक र्वर्ान पलछ (लर्वस्तारै खस्ने पलिरोको त्रास)

लबस्तारै बग्ने पलिरोमा बसेको बस्तीिे गनुनपने काम 

• बेला-बेलामा िजमनमा धाँिा फाटेको दजेखने, घरको जभत्ता चजकुएको दजेखने, प्रत्येक दशै-जतहारमा घरको जलपपोत गदाु जभत्ता चजकुएको माटो भरेर टाल्न ुपने, 

आँगनमा जचरा पने अवस्था छ भने सबैले आफू जबस्तारै बजगरहकेो पजहरोमा बजसरहकेो छु भन्ने बझु्नपुछु । 

• जबस्तारै बजगरहकेो पजहरो छ भन्ने थाहा भए पजन आजत्तन ुहुदँनै, यस्तो पजहरोहरू पहाडमा िताततै हुन्छन,् केवल यसको व्यवस्थापन गनु िान्न ुपछु । यसका लाजग 

प्रमखु कुरा भनेको पानीको व्यवस्थापन नै हो । चनाखो भएर सही समयमा भल काट्न जबजसुन ुहुदँनै ।

• यस्तो ठाउँमा सडक परेको छ भने खन्दा अजत नै होस परुाउन ुपछु । इजन्िजनयर जबना यस्तो ठाउँमा सडक खन्न ुहुदँनै । सजह जडिाइन र पानीको व्यवस्थापन गरेर मात्र 

सडक खन्नपुछु ।

• यस्तो ठाउँमा रहकेो बस्तीमा सकेसम्म जसँचाई गरेर लगाउन ुपने खतेी भन्दा कम जसँचाई गरेर हुने वा थोपा जसँचाइको प्रजवजधबाट गनु सजकने खेतीलाई बजढ ध्यान 

जदनपुछु ।

• आवश्यकता परेको खण्डमा समदुायले नै िडान गनु सक्ने पजहरो पवुू चेतावनी प्रणालीलाई बजगरहकेो िजमनमा िडान गनु सजकन्छ ।

पहिरोको खतरा भएको के्षत्र 

• परुाना पजहरो माजथको क्षेत्र

• भीरको तल्लो भाग,

• खोल्सीहरूको तल्लो भाग,

• परुानो परेुको ठाउँको तल्लो वा 

माजथल्लो भाग, 

• काटेको र ठाडो जभरालो भएको 

ठाउँको तल्लो वा टुप्पो भाग, 

• सडकको ठाडो काजटएको जभत्ता,

पहिरो आउने संकेतिरु

• सकु्खा ठाउँहरूमा छहरो, जहलाम्मे भइु ँदजेखन ुिजमन बाटो वा गोरेटोमा 

चकेको वा अस्वाभाजवक उठेको दजेखन,ु

• स-साना पजहरोहरू िान,ु

• िगबाट माटो जनजस्कन,ु 

• आगँन, बरण्डा िस्ता सुंरचनाहरू मलू घरको स्थानबाट ढजल्कन,ु

• भइु ँतथा िग ढजल्कन ुवा चजकुन,ु 

• पानीको पाइप र अन्य भजूमगत सुंरचनाहरू भाँजचन,ु 

• टेजलफोनको पोल, रुख, टेवा पखाुल वा वारहरू ढजल्कन,ु 

• पखाुलहरु छुरिएर ढजल्कन ु।
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चट्याङको बेिा घर लभत्र भएको अर्वस्थामा अपनाउनुपने सुरक्षाका उपायिरु 

गनन निुने कुरािरु:

• जवधजुतय उपकरणहरूको प्रयोग नगनुुहोस ् 

• तार िजडत टेजलफोन को प्रयोग नगनुुहोस ्

• झ्याल ढोका खलुा नछोडनहुोस ्साथै झ्याल ढोका वा जभत्ता मा टाँजसएर नबस्नहुोस ्

• जसधै ँधाराबाट नहुाउने, भाडा माझ्ने, हात धनेु िस्ता कायु नगनुुहोस ्

गनुनपने कामिरु :

• जवधजुतय उपकरणहरु िस्तै जटभी, जिि, कम्प्यटुर, आजद लाइ बन्द गनुुहोस ्

• फोन सेवा प्रयोग गनुु परेमा मोबाइल वा तार रजहत फोन को प्रयोग गनुुहोस्

• चट्याङ बन्द भएको कररब ३० जमनेट सम्म घर बाट बाजहर निानहुोस ्

• बाजल्टन वा ट्याुंकीमा सुंकजलत पानी को प्रयोग गनुुहोस ्

चट्याङको बेिा घर बालिर भएको अर्वस्थामा अपनाउनुपने सुरक्षाका उपायिरु 

गनन निुने कुरािरु :

• यजद तपाई िुंगलमा हुनहुुन्छ भने, अग्लो तथा एउटा मात्र रुख भएको स्थान मजुन कजहले पजन ओत नलाग्नहुोस ्

• माछा माने, पौडी खेल्ने, तथा डुुंगा चढ्ने कायु नगनुुहोस,् जकनकी डुुंगामा रहदँा तपाई वररपररको बस्तहुरूको तलुनामा 

अग्लो हुने भएकोले चट्याङ को िोजखम हुन्छ 

• अग्ला ठाउँहरू तथा पहाडको चचुरुोमा, टाकुरामा आजदमा नबस्नहुोस्

• खलुा तथा समतल िजमनमा नबस्नहुोस ्साथै यस्ता ठाउँमा बस्न ुपरेमा िजमनमा नसतु्नहुोस ्तथा धातकुा तार 

बारहरूको नजिक नबस्नहुोस ्

• समहूमा नबस्नहुोस ्

• फुटबल, जक्रकेट, भजलबल आजद खेजलरहन ुभएको छ भने नखेल्नहुोस्

• बारी र खेतमा काम गनु बन्द गरेर  सरुजक्षत स्थानमा बस्नहुोस ्

• मोटर साइकल, टे्रक्टर िस्ता छत नभएका सवारी साधनहरू तरुुन्त बन्द गरर सके सम्म चाँडो 

सरुजक्षत स्थानमा िानहुोस ्

गनन िुने कुरािरु:

• होचो तथा धेरै रुखहरू भएको स्थान मजुन ओत लाग्नहुोस्

• नजिकको तार तथा हाई भोल्टेि को जवधजुतय प्रसारण तार भए त्यसको मजुन टुकु्रक्क बस्नहुोस ्

• यजद खलुा ठाउँमा हुनहुुन्छ भने दईु घुडँाको बीचमा टाउको लकुाएर टुकु्रक्क बस्नहुोस ्

• यजद धातकुो तारबार को नजिक हुनहुुन्छ भने तरुुन्त त्यहाँ बाट सरुजक्षत स्थानमा िानहुोस्

• घर तथा पणू ुरूपमा ओत भएको सवारी साधन िस्तै कार, बस िस्ता साधनमा बस्नहुोस ्

चट्याङ र यसबाट बच्न ेउपायहरु

१    या  को िा   
 ा ि  यार 

२   ा ा  को     टन  
   या     

३   ा ा  को     ा ा  
   या     

४   न् मा   िो  वा  स    
    ा ा वा   या  प ा

घरिा राख्न सभकन ेचट्याङ 
प्रभतरोधी प्रणालीको सभचत्र 
बयान:

भबजुली को पोलिा राख्न 
सभकन ेचट्याङ प्रभतरोधी 
प्रणालीको सभचत्र बयान:

नेपािमा चट्याङ पलन एउटा प्रमुख लर्वपद िो । खराब 

मौसमको बेिामाआकाशबाट जलमनमा खस्ने एक 

प्रकारको लर्विुलतय करेन्ट नै चट्याङ िो । िुरी बतासको 

मौसम र्वा र्वर्ानयाममा र्वायुमण्डिमा लर्वपरीत लदशाबाट 

तीव्र गलतको र्वायु एक-आपसमा ठोल्किं दा चको 

आर्वाजसलित बढी भोल्टको लबदु्यलतय ििर उत्पन्न भई 

खास बाटो बनाएर जाने लर्विुलतय करेन्टिाई चट्याङ 

भलनन्छ । यसमा िेरै बलढ मात्रामा करेन्ट उत्पन्न िुन्छ र 

यसिे जलमनमा ठूिो क्षलत पुयानउँछ ।

 याि र  ोकाको 
न  क न  न  ोस    

ट मिम  न,     
र क  य टर   
 न्   न ा ोस    

ट मि ोनमा क रा न न ा ोस    

पोष्टरको बारेमा जानकारी 

यो पोष्टर लत्ररे्वणी नगरपालिका र युलनसेफ नेपािको िालग लिमािय कन्जरे्वसन गु्रप नेपाििे तयार पारेको िो । यस बारेमा लबस्तृत बुझ्नु परेमा info@hcg.org.np इमेि गनन सलकन्छ । सम्पकन  ठेगाना: Mailing Address: G. P. O. Box: 9669 Kathmandu, Nepal, 
Office Location: Kalika Marg, Sanepa 44600, Lalitpur, Nepal Phone:+977-1-5536165, +977-1-5536174, Fax: +977-1-5536174, Website: http://www.hcg.org.np .

ट मिम  न,     र 
क  य टर  को  ार 
   याउन  ोस  



पोष्टरको बारेमा जानकारी 

यो पोष्टर कमिबजार नगरपालिका र युलनसेफ नेपािको िालग लिमािय कन्जरे्वसन गु्रप नेपाििे तयार पारेको िो । यस बारेमा लबस्तृत बुझ्नु परेमा info@hcg.org.np इमेि गनन सलकन्छ । सम्पकन  ठेगाना: Mailing Address: G. P. O. Box: 9669 Kathmandu, Nepal, 
Office Location: Kalika Marg, Sanepa 44600, Lalitpur, Nepal Phone:+977-1-5536165, +977-1-5536174, Fax: +977-1-5536174, Website: http://www.hcg.org.np .

पहाडी भिरालो जभिनिा बस्ती िएकाहरुल ेअपनाउन ुपन ेसावधानीहरु !

र्वर्ान भन्दा पलििे

• आफ्नो घर नजिक भएका स-साना खोल्सीहरू वा मखु्यतः पानी िम्मा हुने ठाउँहरूको जनरीक्षण गनुुहोस ्। 

• घर छेउका जभरालो िजमनमा साना पजहरो, क्रजमक रूपमा ढजल्करहकेा रुखहरू छन ्जक छैनन ्जवचार पयुाुउनहुोस ्। 

• प्रत्येक साल चैत्र, वैशाख र िेठ मजहना जभत्र भल काट्नका लाजग एक िटु भई सहकायु गनुुहोस,् भल काट्न ुसबै भन्दा िरुरी काम भएको कुरा जभरालोमा बस्ने 

सबैले बझु्नपुछु ।

• जवगतका पजहरो भएको ठाउँहरूमा पनुः पजहरो िाने सम्भावना हुने भएकोले त्यस्तो ठाउँहरू पत्ता लगाउनहुोस ्। वर्ाुको पानीले के गछु, कसरी पानी जछछु आजद

कुराहरूको ध्यान जदन ुराम्रो हुन्छ ।

• आफ्नो घर बनाउन वा बस्ती जवकास गनु को लाजग उपयकु्त के्षत्रको अध्ययन तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय जनकायसँग सर-सल्लाह गनुुहोस ्र बस्ती जवकास सम्बन्धी

स्थानीय सरकारको नीजत-जनयमको पालना गनुुहोस ्। 

• स्थानीय जनकायका पदाजधकारीहरू र वडाको जवपद व्यवस्थापन सजमजत सँग जमलेर र सम्पकु गरेर आपतकाजलन अवस्थामा के गने  र प्रजतजक्रया कसरी गने भन्ने

बारेमा छलफल गनुुहोस ्तथा आफ्नो गाउँबाट जनकासको उपायहरू जसक्नहुोस ्। आफ्नो पररवार तथा व्यापारको लाजग आफै आपतकाजलन उपायहरु बनाउनहुोस ्।

• स्थानीय जवपद व्यवस्थापन सजमजतलाई सम्पकु गनु सजमजतका सदस्यहरूको फोन नम्बर सरुजक्षत राख्नहुोस ्।

अत्यालिक र्वर्ानको समयमा

• सतकु बस्नहुोस ्, रेजडयोमा समाचार सनु्नहुोस ्। सतकु एप बाट नगरपाजलका क्षेत्रमा परेको पानी हदे ैगनुुहोस ्। एक्काजसको ठूलो वर्ाु र लगातारको हल्का वर्ाु पजछ 

छोटो तर अत्याजधक वर्ाु खतरनाक हुने भएकोले सचेत रहनहुोस ्। वर्ाुको मात्रा िाँच्न आँगनमा बोतल रेनगिको प्रयोग गनु पजन सजकन्छ ।

• तपाई पजहरोको िोजखम रहकेो स्थानमा बजस राख्न ुभएको छ भने पजहले दजेख नै थाहा छ भने सरुजक्षत हुन त्यस ठाउँ छोड्नहुोस ्।

• असाधारण आवािको पजहचान गनुुहोस ्िस्तै माटोको सराइ, रूखहरूको चकाुइ वा ढुुंगाहरूको ठोक्काईका कारण उत्पन्न भएका हुन सक्छन ्। यजद तपाई खोला-

खोल्साको नजिक हुनहुुन्छ भने पानीको बहाबमा अकस्मात वजृि वा घटी भएको अथवा सफा पानीबाट धजमजलएको पानी छ भने ख्याल राख्नहुोस ्। यसको कारण 

माजथल्लो भागमा ढुुंगा माटो बग्न थालेको हुनसक्छ तसथु त्यस ठाउँ छोड्न तयार हुनहुोस ्। त्यहाँ ठूलो भेल पजहरो आउन सक्छ, जढलो नगरी तरुुन्त ठाउँ छोडी 

हाल्नहुोस ्।

• बजगरहकेो खोल्सी वा खोलामा अकस्मात ्पानी घट्ने वा खोला वा खोल्सी सकु्ने वा पानीको मात्रा घट्ने भयो भने माजथल्लो के्षत्रमा पजहरोले खोला, नजद वा 

खोल्सी थनेुको हुनसक्छ, तत्काल खोल्सी वा खोलाको जकनार बाट सरुजक्षत ठाउँमा िान ुपछु । रातको बेलामा खोल्सीको कलकल आवाि बन्द हुन ुखतराको 

सचूक भएको हुदँा तत्काल ध्यान जदन ुिरुरी हुन्छ ।

• सवारी साधनमा हुनहुुन्छ भने जवशेर् ध्यान जदनहुोस् । पहाड काटेर बनाइएका सडकको कुनामा पजहरोको खतरा अत्याजधक रहकेो हुन्छ त्यसैले सडक भाजस्सन,े

माटो ढुुंगा खस्ने िस्ता सुंकेतहरुमा होस पयुाुउँद ैसवारी चलाउनहुोस् । 

अत्यालिक र्वर्ान पलछ (लर्वस्तारै खस्ने पलिरोको त्रास)

लबस्तारै बग्ने पलिरोमा बसेको बस्तीिे गनुनपने काम 

• बेला-बेलामा िजमनमा धाँिा फाटेको दजेखने, घरको जभत्ता चजकुएको दजेखने, प्रत्येक दशै-जतहारमा घरको जलपपोत गदाु जभत्ता चजकुएको माटो भरेर टाल्न ुपने, 

आँगनमा जचरा पने अवस्था छ भने सबैले आफू जबस्तारै बजगरहकेो पजहरोमा बजसरहकेो छु भन्ने बझु्नपुछु । 

• जबस्तारै बजगरहकेो पजहरो छ भन्ने थाहा भए पजन आजत्तन ुहुदँनै, यस्तो पजहरोहरू पहाडमा िताततै हुन्छन,् केवल यसको व्यवस्थापन गनु िान्न ुपछु । यसका लाजग 

प्रमखु कुरा भनेको पानीको व्यवस्थापन नै हो । चनाखो भएर सही समयमा भल काट्न जबजसुन ुहुदँनै ।

• यस्तो ठाउँमा सडक परेको छ भने खन्दा अजत नै होस परुाउन ुपछु । इजन्िजनयर जबना यस्तो ठाउँमा सडक खन्न ुहुदँनै । सजह जडिाइन र पानीको व्यवस्थापन गरेर मात्र 

सडक खन्नपुछु ।

• यस्तो ठाउँमा रहकेो बस्तीमा सकेसम्म जसँचाई गरेर लगाउन ुपने खतेी भन्दा कम जसँचाई गरेर हुने वा थोपा जसँचाइको प्रजवजधबाट गनु सजकने खेतीलाई बजढ ध्यान 

जदनपुछु ।

• आवश्यकता परेको खण्डमा समदुायले नै िडान गनु सक्ने पजहरो पवुू चेतावनी प्रणालीलाई बजगरहकेो िजमनमा िडान गनु सजकन्छ ।

पहिरोको खतरा भएको के्षत्र 

• परुाना पजहरो माजथको क्षेत्र

• भीरको तल्लो भाग,

• खोल्सीहरूको तल्लो भाग,

• परुानो परेुको ठाउँको तल्लो वा 

माजथल्लो भाग, 

• काटेको र ठाडो जभरालो भएको 

ठाउँको तल्लो वा टुप्पो भाग, 

• सडकको ठाडो काजटएको जभत्ता,

पहिरो आउने संकेतिरु

• सकु्खा ठाउँहरूमा छहरो, जहलाम्मे भइु ँदजेखन ुिजमन बाटो वा गोरेटोमा 

चकेको वा अस्वाभाजवक उठेको दजेखन,ु

• स-साना पजहरोहरू िान,ु

• िगबाट माटो जनजस्कन,ु 

• आगँन, बरण्डा िस्ता सुंरचनाहरू मलू घरको स्थानबाट ढजल्कन,ु

• भइु ँतथा िग ढजल्कन ुवा चजकुन,ु 

• पानीको पाइप र अन्य भजूमगत सुंरचनाहरू भाँजचन,ु 

• टेजलफोनको पोल, रुख, टेवा पखाुल वा वारहरू ढजल्कन,ु 

• पखाुलहरु छुरिएर ढजल्कन ु।

समय 
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वर्ााको पानीको
मात्रा,

मममि ममटर
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वर्ााको पानीको

मात्रा,
मममि ममटर
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सक्ने वर्ानको मात्रा 



चट्याङको बेिा घर लभत्र भएको अर्वस्थामा अपनाउनुपने सुरक्षाका उपायिरु 

गनन निुने कुरािरु:

• जवधजुतय उपकरणहरूको प्रयोग नगनुुहोस ् 

• तार िजडत टेजलफोन को प्रयोग नगनुुहोस ्

• झ्याल ढोका खलुा नछोडनहुोस ्साथै झ्याल ढोका वा जभत्ता मा टाँजसएर नबस्नहुोस ्

• जसधै ँधाराबाट नहुाउने, भाडा माझ्ने, हात धनेु िस्ता कायु नगनुुहोस ्

गनुनपने कामिरु :

• जवधजुतय उपकरणहरु िस्तै जटभी, जिि, कम्प्यटुर, आजद लाइ बन्द गनुुहोस ्

• फोन सेवा प्रयोग गनुु परेमा मोबाइल वा तार रजहत फोन को प्रयोग गनुुहोस्

• चट्याङ बन्द भएको कररब ३० जमनेट सम्म घर बाट बाजहर निानहुोस ्

• बाजल्टन वा ट्याुंकीमा सुंकजलत पानी को प्रयोग गनुुहोस ्

चट्याङको बेिा घर बालिर भएको अर्वस्थामा अपनाउनुपने सुरक्षाका उपायिरु 

गनन निुने कुरािरु :

• यजद तपाई िुंगलमा हुनहुुन्छ भने, अग्लो तथा एउटा मात्र रुख भएको स्थान मजुन कजहले पजन ओत नलाग्नहुोस ्

• माछा माने, पौडी खेल्ने, तथा डुुंगा चढ्ने कायु नगनुुहोस,् जकनकी डुुंगामा रहदँा तपाई वररपररको बस्तहुरूको तलुनामा 

अग्लो हुने भएकोले चट्याङ को िोजखम हुन्छ 

• अग्ला ठाउँहरू तथा पहाडको चचुरुोमा, टाकुरामा आजदमा नबस्नहुोस्

• खलुा तथा समतल िजमनमा नबस्नहुोस ्साथै यस्ता ठाउँमा बस्न ुपरेमा िजमनमा नसतु्नहुोस ्तथा धातकुा तार 

बारहरूको नजिक नबस्नहुोस ्

• समहूमा नबस्नहुोस ्

• फुटबल, जक्रकेट, भजलबल आजद खेजलरहन ुभएको छ भने नखेल्नहुोस्

• बारी र खेतमा काम गनु बन्द गरेर  सरुजक्षत स्थानमा बस्नहुोस ्

• मोटर साइकल, टे्रक्टर िस्ता छत नभएका सवारी साधनहरू तरुुन्त बन्द गरर सके सम्म चाँडो 

सरुजक्षत स्थानमा िानहुोस ्

गनन िुने कुरािरु:

• होचो तथा धेरै रुखहरू भएको स्थान मजुन ओत लाग्नहुोस्

• नजिकको तार तथा हाई भोल्टेि को जवधजुतय प्रसारण तार भए त्यसको मजुन टुकु्रक्क बस्नहुोस ्

• यजद खलुा ठाउँमा हुनहुुन्छ भने दईु घुडँाको बीचमा टाउको लकुाएर टुकु्रक्क बस्नहुोस ्

• यजद धातकुो तारबार को नजिक हुनहुुन्छ भने तरुुन्त त्यहाँ बाट सरुजक्षत स्थानमा िानहुोस्

• घर तथा पणू ुरूपमा ओत भएको सवारी साधन िस्तै कार, बस िस्ता साधनमा बस्नहुोस ्

चट्याङ र यसबाट बच्न ेउपायहरु

१    या  को िा   
 ा ि  यार 

२   ा ा  को     टन  
   या     

३   ा ा  को     ा ा  
   या     

४   न् मा   िो  वा  स    
    ा ा वा   या  प ा

घरिा राख्न सभकन ेचट्याङ 
प्रभतरोधी प्रणालीको सभचत्र 
बयान:

भबजुली को पोलिा राख्न 
सभकन ेचट्याङ प्रभतरोधी 
प्रणालीको सभचत्र बयान:

नेपािमा चट्याङ पलन एउटा प्रमुख लर्वपद िो । खराब 

मौसमको बेिामाआकाशबाट जलमनमा खस्ने एक 

प्रकारको लर्विुलतय करेन्ट नै चट्याङ िो । िुरी बतासको 

मौसम र्वा र्वर्ानयाममा र्वायुमण्डिमा लर्वपरीत लदशाबाट 

तीव्र गलतको र्वायु एक-आपसमा ठोल्किं दा चको 

आर्वाजसलित बढी भोल्टको लबदु्यलतय ििर उत्पन्न भई 

खास बाटो बनाएर जाने लर्विुलतय करेन्टिाई चट्याङ 

भलनन्छ । यसमा िेरै बलढ मात्रामा करेन्ट उत्पन्न िुन्छ र 

यसिे जलमनमा ठूिो क्षलत पुयानउँछ ।

 याि र  ोकाको 
न  क न  न  ोस    

ट मिम  न,     
र क  य टर   
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ट मि ोनमा क रा न न ा ोस    

पोष्टरको बारेमा जानकारी 
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