
घरायसी अत्यावश्यक आधारभूत सामगर्ीहरू 

हरेक पिरवारसँग िक्तगत अत्यावश्यक सामगर्ीहरू हुनुपदर्छ।  

ठूलो भूकम्प वा मौसम संकटपिछ केही िदनसम्म वा अिधक लामो समयसम्म िव ुत, पानी, यातायात, र अन्य महत्वपूणर् कुराहरू अवरू  हुन 
सक्छन्। आकिस्मक पर्ितिकर्या िनकायहरू र अस्पतालहरू धरासयी हुन सक्छन् र तपाईंलाई तुरून्तै सहायता गनर् असमथर् हुन सक्छन्। पर्ाथिमक 
उपचार र अत्यावश्यक सामगर्ीहरू उपलब्ध भएमा अक  भुकम्पपिछ थुपैर् जीवनहरू बाँच्नेछन्, जीवन थप सहज ब ेछ र तपाईंलाई त्यसको 
सामना गनर् म त पुगे्नछ।  

अत्यावश्यक सामगर्ीहरू सिजलै उपलब्ध भएमा तपाईं र तपाईंको पिरवारमा भूकम्प, शीतकालीन आँधी-बेहेरी, वा अन्य संकटबाट पन पर्भाव 
घटाउन सिकन्छ।  

सहज स्थानहरूमा िवपदका लािग सामगर्ीहरू िमलाएर राखु्नहोस्। 

ती सामगर्ीहरू तपाईंले अिधकांश समय िबताउने स्थानमा राखु्नहोस्, तािक तपाईंको भवनमा नरामर्ोसँग क्षित पुगेपिन ती सामगर्ीहरू सिजलै भेट्न 
सिकयोस्।  

सामगर्ीहरू िवभु  िकिसमका संकटहरूका लािग उपयोगी हुनुपदर्छ।  

तपाईंका अत्यावश्यक सामगर्ीहरूमा खाना, पानी, फ्ल्यासलाइटहरू, बोक्न िमल्ने 
रेिडयोहरू, ब्याटर्ीहरू, र पर्ाथिमक उपचारका साधनहरू, नगद, अितिरक्त 
औषिधहरू, एउटा सीठी, अिग्न-िनयन्तर्क यन्तर् हुनुपदर्छ, तल सूची हेनुर्होस्। 

ठूलो सामगर्ी आफ्नो घरमा राखु्नहोस्, त्यो भन्दा सानो सामगर्ी आफ्नो कारमा 
राखु्नहोस्, साथै यिद तपाईं आफ्नो घर तुरून्तै छाड्नुपन भएमा एउटा झटपट 
सामगर्ी पिन बनाउनुहोस्। िवपतमा काम लागे्न झटपटक सामगर्ीका लािग िप ूँ 
झोला वा अन्य साना झोलाहरू उपयुक्त हुन्छन्, तािक तपाईं उक्त सामगर्ीहरू आफूले घर 
छाड्दा आफूसँगै लैजान सकु्नहुन्छ।  

घरायसी अत्यावश्यक सामगर्ीहरू 

िन  सामगर्ीहरू किम्तमा पिन 3 िदन र आदशर्तः 2 ह ासम्म पुगे्न गरी तयार पानुर्होस्: 

•पानी (पर्त्येक िक्तका लािग एक िदनमा न्यूनतम एक ग्यालन)
•िडब्बाका तथा प्याकेज बनाइएका खानाहरू
•खाना पकाउने घरेलु सामानहरू, हाते क्यान ओपनरहरू
•औषिध
•पर्साधनका साधनहरू (साबुन, दन्त-म न, सरसफाइका सामानहरू)
•आवश्यक भएमा, डायपरहरू र बच्चाका खानाहरू
•घरपालुवा जनावरको खाना तथा ितनीहरूलाई बाँ े वा राखे्न सामगर्ीहरू
•अितिरक्त जोडा मोजाहरू सिहत सिजलो हुने, न्यानो लुगाहरू
•ब्ल्याङ्केटहरू वा िस्लिपङ ब्यागहरू, र सिकन्छ भने एउटा टेन्ट अथार्त पाल पिन
•बीमा पोिलसीहरू जस्ता अन्तन्तै महत्वपूणर् कागजातहरूका पर्ितिलिपहरू
•अितिरक्त ब्याटर्ीहरू सिहत बोक्न िमल्ले रेिडयो (वा चाजर् गनर्का लािग ाण्ड क्र्याङ्क)
•अितिरक्त फ्ल्यासलाइटहरू वा लाइट िस्टहरू
•ग्याँस तथा पानी आपूितहरू बन्द गनर्का लािग रेन्चहरू
•काम गदार् लगाउने प ाहरू र सुरक्षात्मक चश्माहरू
•फोहोर हाल्न, र छानाहरू, बसार्तीहरू, तथा अन्य पर्योगका लािग ठूला प्लािस्टकका
झोलाहरू 
•बािहर खाना पकाउने सामगर्ीहरू र सलाईहरू
पानी, खा पदाथर्, औषिधहरू र ब्याटर्ीहरू जस्ता नाशवान् सामगर्ीहरू वािषक रूपमा पर्योग गनुर्होस् वा पिरवतर्न गनुर्होस्। 
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