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विपद् आफैँ मा डर उत्पन्न गन ेशब्द हो । यो हामीले सोँच्दै नसोँचेको समयमा 
हाम्रो बलबुताले नभ्याउने गरी आउन सक्छ र जनजीिन तहस–नहस गररददन 
सक्छ । अदहलेसम्मको इततहास पल्टाएर हेन ेहो भने प्रकोप  नहुने ठाउँ 
संसारमा सायदै होलान ्। प्रकोप र विपद् फरक कुरा हुन ्। प्रकोप जुनसकैु 
ठाउँमा पतन हुन सक्छ । मान्छे लगायत मानि तनतमित या कुनै महत्िका 
भौततक संरचना नभएको स्थानमा बाढी, पदहरो िा अन्य समस्या भयो भने 
त्यो विपद् नहुन सक्छ । विपद् त्यततबेला हुन्छ जब मातनस लगायत 
साििजतनक महत्िको संरचनामा असर पछि । प्रकोपबारे सचेतना र पूिितयारी 
नहँुदा विपद्को सामना गनुिपन ेहुन्छ । विपद्ले जुनसुकै िगिका मातनसहरुलाई 
पतन असर गनिसक्छ तर यसको चपेटामा प्रायः मदहला, िालबातलका, अपाङ्ग, 

जेष्ठ नागररक परररहेका हुन्छन ्। 
हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देश नेपालको पररपे्रक्ष्यमा हेन े हो भने आकारको 
दहसाबले सानो भएपतन भौगोतलक विविधता, कमजोर भौगोतलक संरचना, 
जनचेतनाको स्तर आदद कारणले विपद् जोखखमका दृविकोणले धेरै संिेदनशील 
छ । नेपाल अतन विपद्को कुरा गदाि भकूम्प शब्द सधैँ गाँतसएर आउँछ । कारण 
नेपाल भूकम्पीय दृविकोणले अतत सदिय के्षत्रमा पदिछ । धेरैलाई थाहा छ, नेपाल 
भूकम्पीय जोखखमको दृविकोणमा विश्वमा ११ औ ँस्थानमा पदिछ भने राजधानी 
काठमाडौं विश्वका धेरै जोखखमयुक्त शहरहरुमध्ये प्रथम श्रणेीमा पदिछ । 
इततहासदेखख नेपालीहरुले अन्य धेरै विपद्हरुको सामना गनुि परररहे पतन 
भूकम्पको त्रासले भने यहाँका मातनसको मानसपटलमा रामैर् गरी डेरा जमाएको 
पाइन्छ ।  
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अन्य विपद्को धेर–थोर अनुमान गनि सदकन्छ, जस्तै 
िर्ाितको समयमा बाढी पदहरो आउन सक्ने, चैत 
िैशाखमा हािाहुरी आउन सक्ने आदद ।  तर भूकम्पको 
पुिािनुमान गरी कहाँ, कततबेला र कतत ठूलो आउँछ 
भन्न सदकँदैन । कुनै बजै्ञातनक अनुसन्धानले 
आजसम्म भकूम्प आउने समय र स्थान बताउन 
सक्ने अिस्था छैन । यो अतनखितताले पतन 
भूकम्पको जोखखम एकदम बढी छ भन्न सदकन्छ । 
अन्य विपद्हरुले कैयौँ िर्िमा नगरेको क्षतत भूकम्पले 
क्षण भरमा नै गनि सक्छ । प्रभाि के्षत्रको दहसािले 
सम्पूणि देश न ैतहसनहस गनि सक्दछ । भकूम्पको 
कारण जतमन मुतन छ । 

पथृ्िीको तभत्री सतहमा रहेका चलायमान विशाल 
भूखण्डहरुको टकराबले भूखण्डको तसमानामा हुने टुटफुट 
तथा चकािइले गदाि जतमन हखल्लन गई भूकम्प आउने 
हो । यो प्रकृयालाई कसलेै रोक्न सक्दैन । अथिा भनौँ 
भूकम्पलाई उद्गममा रोक्न सम्भि छैन । तर यसबाट 
जोतगन िा यसबाट हुने जोखखमको न्यूनीकरण गनि भने 
सम्भि छ । भूकम्पबारे सचेतना जगाइ यसको 
पूिितयारी गनुि अतन यससँग प्रततकायि गन े क्षमता 
अतभिवृि गनुि भूकम्पको क्षतत न्यूनीकरण गनुि हो । 
भूकम्पको असर सबै िगिका मातनसहरुमा उविकै परेपतन 
अपाङ्ग, ििृ–ििृा, र िालिातलकाहरुमा बढी पदिछ ।  

नेपालको जनगणना सन ्२०११ अनुसार नेपालमा कुल 
जनसङंख्याको १.९४ % जनसङं्ख््या कुन ैन कुनै रुपले 
अपाङ्गता रहेको देखखन्छ । कुल अपाङ्गता भएको 
जनसङ्ख्यामध्ये तनम्न प्रततशत वितभन्न अपाङ्गता 
रहेका व्यवक्तहरु छन ्। 

 शारीररक अपाङ्गता ३६% 

 दृविविदहन, न्यून दृवियुक्त १८.५ % 

 बदहरा, सुस्त श्रिण १५.४ % 

 स्िर बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरु 
११.५ % 

 विविध अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरु ७.५ % 

 मनोसामाखजक अपाङ्गता भएका व्यवक्त ६ % 

 बौविक अपाङ्गता २.९% 

 बदहरा र दृविविदहन दबैु भएका व्यवक्तहरु २.९ %   
(राविय जनगणना, सन ्२०११)        

विपद्ले अपाङ्गता भएको व्यवक्तलाई असर त गछि न ै
अपाङ्गताको संख्या पतन थप गन ेगदिछ । नेपालको 
जनगणना सन ् २०११ अनुसार नेपालको कुल 
जनसंख्याको १.९४ % जनसखं्या अपाङ्गता भएको 
देखखए पतन २०७२ साल िशैाख १२ र २९ गतेको् े
गोरखा भकूम्पले यो संख्या बढाएको छ । गोरखा 
भूकम्पपतछ राविय अपाङ्ग महासंघले १९ मे, २०१५ मा 
जारी गरेको प्रारखम्भक सुचना अनसुार १००० जना 
अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरु मध्ये ९३० जना अपाङ्गता 
भएका व्यवक्तहरुलाई भूकम्पले प्रत्यक्ष असर गरेको छ 
भने ३० जनाको ज्यान गएको छ । यो आँकडाले 
विपद्को बेलामा अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरु कतत 
जोखखममा हुन्छन ्भन्ने कुरा प्रि देखाएको छ । 

(वितभन्न तहमा आिश्यक पन ेआपत्कातलन सामाग्रीहरुको भण्डारण)  
श्रोत: भूकम्प प्रवितध राविय समाज–नेपाल 

सामान्य काननुको प्रयोगमा कसैलाई पतन भेदभाि 
नगररने कुरा नेपालको सविधान २०७२ को धारा १८ मा 
स्पि व्याख्या भएपतन हाम्रो समाजमा रहेका वितभन्न 
पक्षहरुका कारण अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरु, अपाङ्गता   



नभएका व्यवक्तहरुको तुलनामा केही न केही प्रकारको 
भेदभाि भोतगरहेका छन ् । अझ विपद्को समयमा 
उनीहरु अरु भन्दा बढी अप्ठ्यारोमा परेको दखखन्छ । 

अको विडम्बना हाम्रो समाजमा रहेका धेरै भौततक 
संरचनाहरु अपाङ्गता मतै्री छैनन ् । विपद् नभएको 
समयमा समेत अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरुलाई कदठनाई 
उत्पन्न हुने उक्त संरचनाहरुले विपद्को समयमा 
उनीहरुमातथ थप कदठनाईहरु तसजिना गदिछन ् । 
अपाङ्गता मतै्री भिन तनमािण गनुिपछि भन्ने समािेशी 
सोँच भए पतन कायािन्ियन हुन नसकेको प्रिै छ । 
यस्ता अपाङ्गता मैत्री भौततक संरचनाहरु विपद्को 
समयमा अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरुको लातग कतत 
सहयोगी हुनसक्दछन ्भन्ने प्रश्न पतन विद्यमान छ ।  

अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरुका आिश्यकता फरक–फरक 
हुन्छन ् । ती आिश्यकता अनुरुप सचूना पाउन,ु 

पुिितयारी गनुि अतन विपद् र आपतकातलन ् समयमा 
उनीहरुको आिश्यकता अनुसार सहयोग पाउन ु
उनीहरुको अतधकार हो । त्यसैले वितभन्न विकास 
आयोजना, तशक्षा, स्िास्थ्य तथा विपद् पिुितयारीका 
योजनाहरुमा उनीहरुको सहभातगता जरुरी छ । कुल 
जनसङंख्याको १.९४ ५ भाग ओगटेको यो समूहको 
सहभातगता विना गररने विपद् न्यूनीकरण कायिहरु 
अधुरा हुन्छन ्।  

भूकम्पीय पूिितयारी (Preparedness) 

अपाङ्गता समािेशी भूकम्पीय जोखखम न्यूनीकरणको 
लातग सििप्रथम उनीहरुको आिश्यकताको पदहचान हुनु 
आिश्यक छ । यसको लातग उनीहरुसँगको छलफल, 

सहभातगतामूलक गोष्ठी, सेतमनार उपयुक्त माध्यम हुन 
सक्छन ् । आिश्यकता पदहचान भएपतछ वितभन्न 
माध्यमहरु जस्तैः दृविविदहनहरुलाई बेर्ल तलपी, 
बदहराहरुलाई साङ्केततक सचूना आदद माफि त सचूना 
प्रदान गनुिपदिछ ।  

अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरुका लातग उनीहरुको 
आिश्यकता अनुरुपको उिारको तनखम्त खोज तथा उिार 
कायिका योजना तजुिमामा अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरुको 
सहभातगता हुनुपदिछ । अपाङ्गता नभएका व्यवक्तहरुले 
बनाएका योजनाहरु अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरुको 
आिश्यकता अनुरुप नहुन सक्छ । त्यसैले 
उिारकमीहरुलाई अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरुको 
आिश्यकता अनुरुपको उिार सीप तसकाउनु अपररहायि 
हुन्छ । उिारकमीहरुलाई अपाङ्गतामैत्री उिारकायि 
तसकाउनको तनखम्त खोज तथा उिार कायि योजनामा  
सरोकारिाला सम्बखन्धत तनकाय, उिारकमी सँगसँगै 
अपाङ्गता भएका व्यवक्त िा संस्थाहरुको समािेतशता 
महत्िपूणि छ ।  

यसैगरी भूकम्पीय पूिितयारीको पाटोमा प्रत्येक 
अपाङ्गता भएको व्यवक्तले आफुले अरुमा तनभिर नभई 
गनिसक्ने कायि र अरुमा तनभिर भएर गनुिपन ेकायिको 
लेखाजोखा गरी सोही अनरुुपको एउटा सचूी बनाउनुपछि 
र सहयोगी तथा साथीहरुसँग छलफल गररराखु्नपछि । 
यस कुरालाई छलफलमा मात्र तसतमत नराखी अभ्यास 
पतन गनुि आिश्यक छ । अभ्यासबाट पूणिरुपमा आफैँ  
गनि सक्ने कायि र गनि नसक्ने कायिहरु के के रहेछन ्
भन्ने कुरा छुट्याउन सक्नुको साथै भकूम्पको बेलामा 
आफुलाई चादहने अन्य आिश्यकताहरुको पतन पदहचान 
हुन्छ । अभ्यासको िममा अपाङ्गता नभएका व्यवक्तले 
अपाङ्गता भएको व्यवक्तको भूतमका तनिािह गनुिहँ्दैुन 
। अपाङ्गता नभएका व्यवक्तले अपाङ्गता भएको 
व्यवक्तको भूतमका तनिािह गदाि िास्तविक अप्ठ्यारो, 
समस्या तथा कमजोरीहरु पिा लगाउन सदकँदैन । 
तसथि अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरुको सलंग्नतामा 
अभ्यास गररनुपदिछ । अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरुले र 
पररिारजनहरुले भूकम्पको समयमा आफू प्रायः भई 
रहने ठाउँ जस्तै– घर, तथा कायािलयमा रहेका 
जोखखमहरु बारे सचेत भई त्यस्ता जोखखमहरुको 
न्यूनीकरणतफि  समयम ैध्यान   



ददनु पदिछ । जस्तै– गैरसंरचनात्मक जोखखम 
न्यूनीकरण । 

भूकम्प जानभुन्दा पदहले न ैआफ्ना आिश्यकताहरुलाई 
मध्यजर गदै आपतकातलन अिस्थामा नभइ नहुने 
आकखस्मक सामानहरु एउटा झोलामा राखेर तनधािररत 
ठाउँमा राखु्नपदिछ, जसलाई भूकम्पीय झट्पट् झोला 
(Earthquake Go Bag) भतनन्छ । यो झोला तरुुन्त भेटेर 
तलन सदकने ठाउँमा राखु्नको साथै अभ्यासका िममा 
पतन यसको प्रयोग गनुिपदिछ । त्यस्त ै पररिार तथा 
टोल समदुायस्तरमा पतन यस्ता आपत्कातलन 
सामाग्रीहरु तयार गरी सबलैाई पायक पन े ठाउँमा 
राखु्नपदिछ ।      आपतकालीन अिस्थाका लातग आिश्यक 
सीपहरु जस्तैः प्राथतमक उपचार, अग्नी तनयन्त्रण, 

क्षततको लेखाजोखा, सामुदातयक खोज तथा उिारको 
ज्ञान हुनु पतन अतत आिश्यक छ । यी सामान्य 
सीपहरुले विपद्को बेला ठूलो सहयोग गदिछन ्। 

अपाङ्गता भएंका व्यवक्तहरुले आकखस्मक सहयोग 
समुहको सञ्जाल तयार पानुि पतन आिश्यक हुन्छ । 
भूकम्प जाँदा हामी सधैँ हाम्रो घर र कायािलयमा मात्र 
नहुने हँुदा वितभन्न ठाउँमा सहयोग गनिसक्ने 
व्यवक्तहरुको एउटा सचूी तयार पानुिपदिछ र सो सचूीमा 
पन ेव्यवक्तहरुसगँ आिश्यक छलफल गरररहनुपदिछ ।  

 सूची तयार पादाि घर, कायािलय, मखन्दर, चचि, स्कुल, 

क्याम्पस साथै अन्य गइरहने स्थानमा सहयोग 
गनि सक्ने सहयोगीको नाम राख्नुपदिछ । 

 सबै स्थानमा कम्तीमा ३ जना सहयोगीको 
पदहचान गरी आकखस्मक सम्पकि  योजनामा 
उनीहरुलाई राख्नुपदिछ । 

 सहयोगीलाई आफ्नो आिश्यकताको बारेमा 
सम्झाइ राख्नुपदिछ । 

 आफ्नो सञ्जालमा भएका सहयोगीहरुलाई आफूले 
जोहो गरेको आकखस्मक सामान राखखएको 
स्थानको बारेमा जानकारी गराउनुपदिछ ।  

 विपद्को समयमा सोँचे जस्तो सहज रुपमा 
सञ्चार साधनको प्रयोग गनि नसदकने अिस्था 
हुन सक्दछ, त्यसैले यस्तो अिस्थाबारे मध्येनजर 
गदै आफ्नो सहयोगीसँग कुराकानी गनि र सहयोग 
माग्न आपत्कालीन सञ्चार योजना बनाई त्यस्को 
िैकखल्पक योजना पतन बनाउनु पदिछ । 

 आफ्नो सुरखक्षत स्थानान्तरण, अत्यािश्यक 
कागजपत्र, स्िास्थ्य सुचना प्रदान गन े
कागजपत्रहरुको फोटोकपी सहयोगी सञ्जालमा 
भएका सहयोगीहरुलाई प्रदान गनुिपदिछ । 

 सुरखक्षत स्थानान्तरण योजना बनाउँदा सहयोगी 
सञ्जालमा भएका सहयोगीहरुसंग तमलेर 
बनाउनुपदिछ । 

 आफ्नो दैतनक कायिहरुमा केही पररितिन आएमा िा 
आफू बस्ने गाउँ शहर छाडेर बादहर जानपुरेमा 
सहयोगी सञ्जालमा भएका सहयोगीहरुलाई 
जानकारी गराउनुपदिछ । 

 सहयोगी सञ्जालमा भएका सहयोगीहरुको 
सहयोगमा आकखस्मक प्रततकायि योजाना बनाई सो 
योजना अनरुुप समय–समयमा अभ्यास गनुिपदिछ । 
समय–समयमा अभ्यास गनािले आफ्नो कायि 
योजनामा भएका कमजोरीहरु पिा लगाई सो उपर 
विकल्प सोँच्न सदकन्छ । 

 आफ्नो सहयोगी सञ्जालामा भएका सहयोगीहरुको 
उपखस्थतत र कायितातलकाबारे समय–समयमा 
जानकारी तलइराखु्न पदिछ ।  

भूकम्प जुनसकैु समयमा जान सक्दछ । भकूम्प जाने 
समय हाम्रो पूिितयारी नाजुक भएको समयमा पतन पनि 
सक्दछ । तसथि हामीले तसकेको कुरा आितधक रुपमा 
अभ्यास गन ेबानी बसाल्नुपदिछ । 

भूकम्पको बेला प्रतिकार्य (Response) 

भूकम्प गइरहँदा अपाङ्गता भएका मातनसहरुलाई बादहर 
तनस्कन सहयोग चादहने अथिा नसक्ने अिस्थाको 
लातग पूिितयारीकै िममा आफ्ना घर र कायािलयको   



सुरखक्षत ठाउँहरुको पदहचान गरी सो ठाउँमा जान 
उनीहरुको आिश्यकता अनुरुपको व्यिस्था हुनुपदिछ । 
अपाङ्गता अनुसार सुरखक्षत ठाउँ तथा बादहररने 
मागिहरुको व्यिस्था गरी समय–समयमा अभ्यास 
गनुिपदिछ । भकूम्प गइरहँदा यदद भुइँतला िा ढोका 
नखजक भएमा र तुरुन्त सुरखक्षत ठाउँमा तनस्कन सदकने 
अिस्था छ भने बादहर तनस्कन ुपदिछ । यदद घरको 
मातथल्लो तलामा हुनुहुन्छ अथिा घरको भुईँतलाम ै
भएपतन सहयोग विना बादहर जान सक्नुहुन्न भने घर 
तभतै्र रहेको सुरखक्षत स्थानमा “घुँडा टेकी, गँुडुल्की, ओत 
लागी समात” को अिस्थामा बस्नुपदिछ ।  

यो वितध अपनाउँदा संिेदनतशल अङ्गहरु जस्तैः टाउको, 
छाती र गधिनलाई खस्न, झनि सक्ने तचजविजबाट हुन 
सक्ने गम्भीर चोटपटकबाट बचाउन सक्नुको साथै 
भूकम्प गइरहँदा आफ्नो शरीरलाई स्थीर राख्न पतन 
सदकन्छ ।   

भूकम्पको िेलामा दिल तचयर प्रयोगकतािहरुले नखजकको 
तुलनात्मक रुपमा सुरखक्षत स्थानमा गई  दिललाई लक 
गरी केदह कडा बस्तुले टाउको, गधिन र छातीलाई ढाकेर 
कम्पन नरोदकएसम्म बस्नुपदिछ ।  यसलाई “्ीयअप 
ऋयखभच बलम ज्यतम यल” को वितध पतन भतनन्छ  
। यसो गदाि दिल तचयर स्थीर रहनुको साथै झनि िा 
खस्न सक्ने तचजविजले लाग्नबाट जोगाउन सदकन्छ । 

दिल तचयरमा फाटो नं. ३ मा देखाएजस्तो कुन ैकडा 
िस्तु साथमा राखे्न व्यिस्था गरेमा उपयोगी हुन्छ ।  

त्यसैगरी दृविविदहन अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरुले 
भूकम्प गइरहँदा, पूिितयारीको िममा बनाइएको सुरखक्षत 
स्थानतफि  जाने रेलगाडिको प्रयोग गनुिपदिछ । यसरी 
जाँदा पदहले न ै पदहचान गररएको तलुनात्मक रुपमा 
सुरखक्षत ठाउँमा आफ्नो टाउको, गधिन र छातीलाई खस्न, 

झनि सक्ने तचजविजबाट जोगाउनु पदिछ  । 

 

 

 



बदहरा तथा सुस्त श्रिण शवक्त भएका अपाङ्गहरुले 
भूकम्पको कम्पन महसुस हुनासाथ अथिा सहयोगीले 
भूकम्प आएको संकेत गनािसाथ गैरसंरचनात्मक 
जोखखम जस्त–ै झ्याल, भ¥याङ्ग र झुखण्डएर रहेको 
सामानहरुबा्ाट जोतगने र “घँ् डुा टेकी, गँुडुल्की, ओत 
लागी समात” को अिस्थामा बस्नुपदिछ । कम्पन 
रोदकएपतछ पदहले पदहचान गररएको सुरखक्षत स्थानतफि  
स्थानान्तरण मागि हँ्दैु जानुपदिछ । 

बौविक अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरुका लातग उनीहरुको 
सहयोगीहरुको लातग विशेर् दकतसमको तातलम विकास 
गनुिपदिछ । उक्त तातलमबाट आउने कुरालाई आितधक 
रुपमा अभ्यास गराउनुपछि । बौविक अपाङ्गता भएका 
व्यवक्तहरुलाई सुरखक्षत रहन र बादहर तनस्कन मद्दत 
गनुिपदिछ ।  

भूकम्प गइरहँदा बादहर हुनुहुन्छ भने नखजकैको खुल्ला 
स्थान तफि  जानुपदिछ । साँघुरा गल्लीमा दहड्नु हँुदैन । 
आफ्नो आपतकालीन सञ्चार योजना अनुसार आफ्ना 
सहयोगीहरुलाई खबर गनुि पदिछ ।  

भूकम्प गइरहँदा यदद सिारी साधन चलाइराख्नु भएको 
छ भने अग्लो संरचना रुख, पुल तथा अन्य जोखखम 
छलेर विस्तारै आफ्नो साइड तलई सिारी साधन 
रोक्नुपदिछ ।  

भूकम्प पतछ पतन पराकम्पनहरु आउन सक्छन ्तसथि 
कम्पन रोदकने विविकै आफ्नो आपतकालीन योजना 
अनुसार बादहर तनस्केर सुरखक्षत स्थानमा पुगी सहयोगी 
सञ्जालमा खबर गनुिपदिछ । 

घरबाट बादहर तनस्कदा सम्भि भएसम्म ग्याँस लगायत 
विद्युततय उपकरणहरु बन्द गरेर तनस्कनुपदिछ ।  

यदद भखत्कएको संरचनातभत्र थुतनन ु भयो भने 
तचच्याउने कराउने गनुिहँ्दैुन । उिारकमी आएको 
संकेत पाएमा मात्र सहयोगको लातग आफूसगँ भएको 
तसट्ठी बजाउने िा अन्य कुन ैठोस बस्तुमा दहकािएर 
आिाज ददनुपदिछ । यसो गरेमा थोरै बलमा पतन ठुलो 

आिाज ददन सदकन्छ । उिारकमी नआउँदै तचच्याउने 
कराउने गरेमा स्िासप्रश्वास प्रणालीमा असर पुयािई चाँडै 
कमजोर हुने अथिा अचेत हुने सम्भािना हुन्छ । 
भूकम्प पतछ (After Earthquake) 

 भूकम्पपतछ घरतभत्र तछनुि भन्दा पदहले घरतभत्र 
भूकम्पपतछ हुनसक्ने ग्यास चुहािट, विद्युत सटि 
जस्ता कारणले आगो लागेको हुन सक्दछ भन्ने 
कुरामा सजग रहनु पदिछ । यस्तो जोखखमको 
लेखाजोखा गरेर मात्र घरतभत्र तछनुिपदिछ । 

 भूकम्प कदहले कत्रो जान्छ कसैले दकटेर भन्न 
सक्ने अिस्था छैन । त्यसैले अनािश्यक 
होहल्लाको पछादड लाग्नु हँ्दैुन । 

 खोज उिार तथा राहत वितरणमा जुटेका 
मातनसहरुप्रतत अनािश्यक दटकादटप्ठपणी गनुिहँ्दैुन 
। 

 अनािश्यक रुपमा फोन प्रयोग गरेर संचार 
माध्यमलाई व्यस्त बनाउनु हँुदैन । आफुमा ज्ञान 
सीप छ भने घाइतेहरुलाई सहयोग गनुि पदिछ तर 
आफ्नो क्षमता भन्दा बादहर गएर घाइतेहरुलाई 
अनािश्यक हलचल गराउनु हँ्दैुन । 
 

समाजको तनकै ठूलो दहस्सा ओगटेको समुदाय 
अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरुलाई नसमेटेसम्म 
समुदाय भूकम्पबाट सुरखक्षत हुन सक्दैन । 
अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरुको संग्लग्नता नभई 
गररएका भूकम्पीय सुरक्षाका उपायहरु पूणि नहुन 
सक्दछन ्त्यसलेै जे जस्ता विकास संरचना तनयम 
कानुन, संदहता, तनदेतशका तथा तातलम अध्यापन 
सामग्रीहरुमा अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरुलाई पतन 
सम्बोधन गररनु पदिछ । प्रत्येक व्यवक्त सरुखक्षत 
भएमात्र समुदाय सुरखक्षत भएको ठहररन्छ ।  


