
आँधिबेरी अधि चट्याङ्ग आएको बेला के गिनुपिे र के िगिनुपिे 

कन राहरु 

यधि घरिेखि बाधहर हुिनहुन्छ भिे- के गिनु पिे र के िगिनु पिे 

घरको बाहिर जादा हबजुलीको चपेटबाट बाच्न , सुरहित रिन र जोखिम कम गननको  

लाहग केिी सुझाविरू हदएको छ:  

 बाहिरी गहतहवहधिरूमा भाग हलनु अहघ मौसम पूवाननुमान िेनुनिोस्। यहद 

पूवाननुमानले गजनन हुनसके्न बताए , तपाइँको यात्रा वा गहतहवहध स्थहगत 

गनुनिोस्। 

 जब गजनन हुन्छ , घर हभतै्र बसु्निोस् - यसको मतलब धातु संरचना अहन धातु 

पानासंग हनमानणिरूबाट बाच्न तुरुन्त सुरहित आश्रयमा जानुिोस्।  सुरहित 

आश्रयिरुमा पक्का घर , पक्का भवन , वा कडा शीर्न वािनिरु सामेल छन्  

जसमा खिड़हकिरु बन्द भएको हुनुपछन । 

 30/30 चट्याङ्ग सनरक्षा धियम  सम्झनुिोस्: घर हभत्र जानुिोस् यहद हबजुली 

देिेपहछ, तपाईं गजनन सुनु्नअहघ 30 सम्म गनु्न सकु्नहुन्न। गजननको अखन्तम ताली 

सुनेपहछ 30 हमनेटसम्म घर हभत्र बसु्निोस्।  

 यहद तपाईं बाहिर कुनै सुरहित आश्रय हबना पक्राउ पनुनभयो भने , तुरून्त 

पिाड़िरू, हिमाल पवनतिरू , वा चुचुरािरू जस्ता उच्चा िेत्रिरुबाट टाढा 

जानुिोस्। आश्रयका लाहग कहिलै्य चट्टान वा चट्टान उपंगको प्रयोग नगनुनिोस्। 

 पोिरी, झीलिरू र पानीका अन्य हनकायिरूबाट तुरुनै्त बाहिर हनखिनुिोस्। 

यहद बाहिरी पानीको िेत्रमा काम गदै हुनुहुन्छ  भने (उदािरण धान रोपाई) , 

तुरून्त िेतको बाहिर सुक्खा िेत्रमा जानुिोस् (कखिमा िेत्रको हसमानामा)। 

 नमूनाको रूपमा , तल्लो िेत्रको शरणस्थान िोजु्निोस् र हनहित गनुनिोस् हक 

छनौट गररएको स्थानमा बाढी आउने संभावना निोस् । 

 भुइँमा सीधा नसुतु्निोस्, हकनहक यसले ठूलो हनशाना बनाउँछ। 

 यहद कुनै आश्रय उपलब्ध छैन भने , तुरून्त धबजनली क्राउचमा  जानुिोस्: 

(टुकु्रक्क बसु्निोस् वा बहलयो बसु्निोस् ), िातिरू आफ्नो िुट्टा वररपरर 



लपेट्नुिोस्। िुट्टा सँगै राख्नुिोस् (छोएर) , टाउको तल झुकाउनुिोस् , 

कानलाई छोपु्निोस्, र आँिा बन्द गनुनिोस्। यसो गनानले सकेसम्म किी िाहन 

हुनेछ।   

 तपाईंको घाँटीको पछाहड  उठेको कपालले संकेत गदनछ हक चट्याड़ 

आउँदैछ। 

 हबजुली सञ्चालन गने सबै उपयोहगता लाइनिरू र वसु्तिरूबाट टाढा बसु्निोस् 

जसै्त (फोन, हबजली, धातुको बार, िावा हमलिरू, आहद)। आँधी आउनु अहघ 

कुनै हवद्युत उपकरण राम्रोसँग िोल्नुिोस् । 

 तपाईंको उपकरणिरूको सुरिा गनन समू्पणन घर तरङ्ग रिकिरुको  साथ घर 

सुसखित गनुनिोस्। 

 रूििरू मुहन र हवशेर् गरी पृथक रूिमुहन शरण हलने  िगिनुहोस् , हकनहक 

यसले हवद्युत सञ्चालन गछन न्। 

 रबर-सोल भररएको जुत्ता र कारको टायरले हबजुलीबाट सुरिा प्रदान गदैन। 

 बाहिरी वसु्तिरू सुरहित गनुनिोस् जुन उड्न सक्छ वा िाहन गनन सक्छ। 

 यहद तपाईंसँग फोम प्याड वा सुक्खा , कपडाको धातु-मुक्त झोला जस्तो 

इनु्सलेशन छ भने, यसलाई तल राख्नुिोस्। 

 यहद तपाईं आँधीबेिरीको बेला समूिमा हुनुहुन्छ भने , एक अकानबाट अलग 

हुनुिोस्। यसले चोटपटकको संख्या घटाउने छ यहद हबजुली जमीनमा प्रिार 

गदनछ। 

 अद्यावहधक जानकारी या हनदेशनिरूको लाहग स्थानीय रेहडयो र टेहलहभजन 

सुन्न, िेनन जारी राख्नुिोस् , हकनभने सड़क वा समुदायको केहि भागिरूसम्म 

पुगे्न मागनिरु अवरुद्ध भएको हुन सक्छ । 

 यस्तो व्यखक्तिरूलाई सियोग पुयान उनुिोस् जसलाई हवशेर् सिायताको 

आवश्यक पदनछ, जसै्त हक हशशुिरू, बच्चािरू र वृद्धिरू वा कसैलाई भेट्न 

वा कायानत्मक आवश्यकतािरूको िाँचो हुनेलाई। 

 भुईँमा झरेको हबजलीको लाइनिरुबाट टाढा रिनुिोस्  अहन तुरुन्त ररपोटन 

गनुनिोस्। 



 तपाईंको जनावरिरूलाई नहजकबाट िेनुनिोस्। तपाईंको सीधा हनयन्त्रणमा 

राख्नुिोस्। 

यधि घरमा वा घरधभत्री हुिनहुन्छ 

यद्यहप तपाईंको घरिरू , कायानलयिरू, शॉहपंग केन्द्रिरू, इत्याहद जस्तो आश्रयिरू 

हबजुली चम्केको बेलामा सुरहित माहनन्छ , तरै पहन कुनै व्यखक्तलाई जोखिम 

हुनसक्छ । सुरहित रिन र जोखिम कम गनन यिाँ केिी सुझाविरू हदएका छन्: 

 अँध्यारो आकाश र बढ़ेको बतास िेनुनिोस्। 

 यहद तपाईंले गजनन सुनु्नभयो , तपाईं हबजुली द्वारा प्रिार गनन पयानप्त नहजक 

हुनुहुन्छ। 30/30 चट्याङ्ग सनरक्षा धियम  सम्झनुिोस्: घरहभत्र जानुिोस् यहद , 

हबजुली देिेपहछ , तपाईं गजनन सुनु्नअहघ 30 सम्म गनु्न सकु्नहुन्न। गजननको 

अखन्तम ताली सुनेपहछ 30 हमनेटसम्म घर हभत्र बसु्निोस्। 

 संचार को हवहभन्न साधनिरू द्वारा अद्यावहधक जानकारी र चेतावनी 

हनदेशनिरूको लाहग स्थानीय हमहडयालाई हनगरानी राख्नुिोस्। 

 घर हभत्र बसु्निोस् अहन यहद सम्भव भए यात्रा नगनुनिोस्। 

 खिड़हकिरू र ढोकािरू बन्द गनुनिोस् , पहट्टिरूले बनेको खिड़हक , छायाँ वा 

पदान बन्द गनुनिोस्। तपाईंको घर बाहिरको वसु्तिरू सुरहित गनुनिोस् 

(उदािरणका लाहग फनीचर , मैला फ्ाँके्न भाँडा , आहद)। रूिको काठ वा 

कुनै अन्य टुटेफुटेका टुक्रा िटाउनुिोस् जुन उडे़र दुघनटनाको कारण हुन 

सक्छ। 

 बालकिरू र घरपालुवा जनावरिरू हभतै्र छन् भने्न कुरा हनहित गनुनिोस्। 

 राम्रोसँग िोल्नुिोस्  हबजुली / इलेक्ट्र ोहनक उपकरणिरू जसै्त कम्पु्यटर , 

ल्यापटप, िेल प्रणाली , धुने मशीन, डर ायर, स्टोभ, रेहिजरेटर, टेहलहभजन, 

एयर कखिशनर वा हबजुली आउटलेटमा जोहड़एको केहि पहन , जुन 

आँधीबेिरीको बेला मुख्य हबजुली आपूहतन संचालन हुनसक्छ।   

 नुिाउनु वा शावर नगनुनिोस् , भाँडा नमाझ्नुिोस्, वा पानीको साथ कुनै सम्पकन  

नराख्नुिोस् र बहगरिेको पानीबाट टाढा रिनुिोस्। यो हकनभने हबजुली कुनै 

भवनको पाइपलाइन र धातु पाइपिरूबाट भएर जानसक्छ। 



 तारयुक्त फोनिरू र कुनै धातुको तारिरू वा कंक्रीट हभत्ताको बारिरूमा वा 

फशनमा कुनै पहन इलेखक्ट्रक / इलेक्ट्र ोहनक उपकरणिरू प्रयोग नगनुनिोस्। 

यद्यहप, आँधीबेिरीको बेलामा ताररहित वा सेलुलर फोन प्रयोग गनन सुरहित 

हुन्छ। 

 आँधीबेिरी आएको बेला ढोकािरू , खिड़हकिरू , कौसीिरू, अहन ठोस 

फशनिरू, फायरपे्लसिरू, स्टोभ्स, बाथटबिरू, वा अन्य कुनै हवद्युतीय 

किक्ट्रिरूबाट टाढा रिनुिोस्। 

 िुला संरचनािरू / िाली ठाउँिरू जसै्त कौसीिरू , सानो इमारत , िेल 

अिड़ािरू (जसै्त गोल्फ कोसनिरू , पाकन िरू, र िेल मैदानिरू) , 

पोिरीिरू, तालिरू, खिहमंग पूल, र समुद्र तटिरूबाट टाढा रिनुिोस् । 

 ठोस फशनिरूमा नबसु्निोस् अहन ठोस हभत्तािरूमा नढल्कनुिोस्। 

यधि यात्रा गरीरहिन भएको छ भिे - के गिनुपिे र के िगिनुपिे कन राहरु 

 बाहिरी गहतहवहधिरूमा लागु्न अहघ पहिले मौसम पूवाननुमान जाँच गनुनिोस्। 

यहद आँधीबेिरीको लाहग पूवाननुमान चेतावनी  हदएको छ भने , आँधीबेिरी अन्त 

नभएसम्म तपाईंको यात्रा वा सैर वा गहतहवहध स्थहगत गनुनिोस्। 

 आँधीबेिरीको समयमा, िुला गाडीिरू जसै्त कन्वहटनबल कार, मोटरसाइकल, 

र गोल्फ को गाहड़िरूबाट टाढा रिनुिोस्। िुला संरचनािरू जसै्त 

कौसीिरू, सानो इमारत, बेसबल डगआउटिरू, र िेल मैदानिरूबाट टाढा 

रिनु हनहित गनुनिोस्। र िुला स्थानिरू जसै्त गोल्फ कोसनिरू , पाकन िरू, 

िेल मैदानिरू , पोिरीिरू, तालिरू, पौडंी पोिरी , र समुद्र तटबाट टाढा 

रिनुिोस्।  

 साइकल, मोटरसाइकल वा फामन वािनिरूबाट तल झनुनिोस् जो आकाशीय 

हबजुली आकहर्नत गनन सक्छ। 

 यहद नाउ चलाईरिनु भएको हुनुहुन्छ अथवा पौडंी िेली रिेको हुनुहुन्छ भने , 

सकेसम्म चाँडो पानीबाट बाहिर हनिनुिोस् र आश्रय हलनुिोस्। 

 



 जब मेघ गजनन हुन्छ , घरहभत्र जानुिोस् - यसको मतलब धातु संरचना अहन 

धातु पानासंग हनमानणिरूबाट बाच्न तुरुन्त सुरहित आश्रयमा जानुिोस्।  

सुरहित आश्रयिरुमा पक्का घर , पक्का भवन, वा कडा शीर्न वािनिरु सामेल 

छन् जसमा खिड़हकिरु बन्द भएको हुनुपछन । 

 यहद कुनै आश्रय उपलब्ध छैन भने , तुरून्त धबजनली क्राउचमा  जानुिोस्: 

(टुकु्रक्क बसु्निोस् वा बहलयो बसु्निोस् ), िातिरू आफ्नो िुट्टा वररपरर 

लपेट्नुिोस्। िुट्टा सँगै राख्नुिोस् (छोएर) , टाउको तल झुकाउनुिोस् , 

कानलाई छोपु्निोस्, र आँिा बन्द गनुनिोस्। यसो गनानले सकेसम्म किी िाहन 

हुनेछ।   

 आँधीबेिरीको आएको बेला, मद्दत नआएसम्म तपाई आफ्नो गाडीमा रिनुिोस् 

वा आँधीबेिरी नसहकएसम्म (धातुको छतले सुरिा प्रदान गदनछ यहद तपाईले 

हभत्र धातु छुनु भएन भने) ; खिड़हकिरु बन्द भएको हुनुपछन ; रूििरू र पावर 

लाइनबाट टाढा पाकन  गनुनिोस्। 

 जंगल िेत्रबाट (हवशेर् गरी सल्ला वनिरूदेखि) बाहिर िाली मैदानतफन  

जानुिोस्। चट्याङ्गको कारणले जंगलमा आगो लागे्न सम्भावना हुन्छ। 

चट्याङ्ग: प्राथधमक उपचार 

चट्याङ्ग पीहड़तिरूको प्राथहमक उपचारको  लाहग व्यावसाहयक हचहकत्सा 

सिायताको पिानइमा रिनाले हतनीिरूको जीवन बचाउन सहकन्छ।  चट्याड़ 

पीहडतलाई छुनु सुरहित हुन्छ।  यहद सम्भव छ भने , आधारभूत प्राथहमक उपचार 

हदनुिोस्। 

 पीहडतले सास फेदैछ र मुटुको धडकन चलै्दछ हक छैन जाँच गनुनिोस्। 

घड्कन जाँच गननको लाहग उत्तम ठाउँ गदननको धमनी  िो जुन तपाईंको 

घाँटीमा हसधा तपाईंको बड़गारो मुहन हुन्छ । 

 यहद पीहडतले सास फेरेको छैन भने , तुरुनै्त मुि-देखि-मुि लगाएर सास हदन 

सुरु गनुनिोस्। यहद पीहडतसँग घड्कन छैन भने , काहडनयाक कमे्प्रसन 

(सीपीआर) सुरु गनुनिोस्। 



 पीहडतलाई जाँच गनुनिोस् जो प्रिारको कारणले यहद व्यखक्त िस्दा वा लामो 

दूरीमा फ्ाँहकन्दा कुनै ठूलो भाँहचएको िड्डीको कारण पिाघात हुनसक्छ वा 

ठूलो रक्तस्राव जहटलता हनम्त्याउँदछ। 

 पीहड़त अहन बचावकतान दुवैको हनरंतर चट्याङ्गको ितराको बारेमा सावधान 

हुनुपछन । यहद पीहड़त रिेको िेत्र ज्यादा जोखिममा पछन भने, पीहड़तलाई तुरुन्त 

सुरहित स्थानमा लैजानुिोस्। 

 चट्याङ्गले हिकानइएका माहनसिरूको शरीरमा  कुनै हबजुली चाजन हँुदैनन् र 

सुरहित रूपमा सँभाल्न सहकन्छ। 

 भाँहचएको िड्डी जाँच गनुनिोस्, सुनने िमता गुमाउँदा र दृहि िराउँदा जाँच 

गनुनिोस्। 

 चट्याङ्गको प्रिारले  पीहड़त व्यखक्तले हवहभन्न हडग्रीको जलनको कि भोगु्न पछन , 

झटका, र कहिलेकाँिी गहिरो आघातको हशकार हुन सक्छ। प्रभाव स्थल जाँच 

गनुनिोस् र जिाँ शरीरमा चट्याङ्गको चोटको हनशाना छोडे़को हुन्छ।  

 िेल्पलाइन नम्बर 1078 मा सम्पकन  गनुनिोस्, र पीहड़त व्यखक्त (िरू) को 

बारेमा सिी स्थान र जानकारीको लाहग हनदेशन हदनुिोस्। चट्याङ्गले प्रिार 

भएको माहनसलाई अस्पतालमा लैजानुिोस्।  

 

आँधिबेरी अधि चट्याङ्ग आएको बेला कृधिमा के गिनुपिे र के 

िगिनुपिे कन राहरु 

गिनु पिे 

 तेज िावाको साथ आँधीबेरीलाई ध्यानमा रािेर, बगैचालाई यांहत्रक सिायता 

प्रदान गनुनिोस्, सखििरूलाई टेवा हदनुिोस् । 

 यहद हकसानिरू मैदानमा छन् र कुनै आश्रय पाउन सकै्दन भने, त्यस िेत्रमा 

भएको सबै भन्दा अग्लो वसु्तबाट टाढा रिनुिोस्। यहद पृथक रूििरू 

नहजकै छन् भने, उत्तम सुरिा िुलामा बसु्न िो। 

 जनावरिरूलाई िुल्ला पानी, पोिरी वा िोलाबाट टाढा राख्नुिोस्। 



 जनावरिरुलाई टर ्याक्ट्र र अन्य धातु फामन उपकरणबाट टाढा राख्नुिोस्। 

 ठाडो बालीनालीबाट अहधक पानी हनकाल्नुिोस्।  

 काहटएको उत्पादन (यहद िेतमा छ भने) पोहलथीन हशटले छोपु्निोस्।  

 

िगिनु पिे 

 हवद्युतीय उपकरण वा हबजलीको तारिरूको सम्पकन बाट टाढा रिनुिोस्। 

 कुनै पहन धातु - टर ्याक्ट्रिरू , फामन उपकरण र साइकलको साथ सम्पकन  

नराख्नुिोस्। धातु वा अन्य सतििरूबाट टाढा रिनुिोस् जसले हवद्युत 

सञ्चालन गदनछ। 

 आफ्नु जनावरिरूलाई रूििरूको मुहन भेला हुन नहदनुिोस्। तपाईंको 

जनावरिरूलाई नहजकबाट िेनुनिोस् र हतनीिरूलाई तपाईंको प्रत्यि 

हनयन्त्रणमा राखे्न प्रयास गनुनिोस्। 

 

िोट: राज्यिरूले आफ्नु स्थानीय अनुभविरू र सवोत्तम अभ्यासिरूको  आधारमा 

ियंको कामका लाहग ‘के गनुनपने र के नगनुनपने कुरािरु ’ सामग्रीको अनुकूहलत गनन 

सक्दछन्। थप कारवािी सम्बखित राज्य सरकारिरूले गनुन पछन । 

 

----XXXX----XXXX---- 

 


