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अिनवायर् रा�ुपन� धुवाँ प�ा लगाउने यन्�

हरेक घरमा �त्येक तलामा किम्तमा पिन एउटा 
धुवाँ प�ा लगाउने यन्� जडान ग�रएको �नुपछर् । 
घरमा आगो लागेको अवस्थामा धुवाँ प�ा लगाउने 
यन्�ले पूवर् सूचना �दन्छ । सूचक घण्टीको आवाज 
सु�े कोठाको ढोका बन्द �दँा कोठा िभ�ैबाट सु� 
स�कने �नुपछर् । सामान्यतया, यन्�को ब्या�ी वषर्मा
एकपटक अिनवायर् �पमा फेनुर्पछर् । परीक्षण गन� 
बटनमा िथचेर आफ्नो यन्�को सूचक घण्टी बज्छ �क 
बज्दनै भनेर िनयिमत �पमा जाँच्नुहोस् ।



अिनवायर् �पमा रा�ुपन� आगो िनभाउने उपकरण

हरेक घरमा अिनवायर् �पमा आगो िनभाउन पानीको पाइपको �वस्था वा आगो 
िनभाउने उपकरण (फायर इक्स�टङिग्वसर) �नुपछर् । तपाईलँाई सकेसम्म दबुै रा� 
िसफा�रस ग�रन्छ । आगो िनभाउने उपकरण सिजलै भे�टने ठाउँमा रा�ुपछर् । भवनमा 
ब�े सबैजनालाई सो उपकरण रािखएको ठाउँको बारेमा थाहा �नुपछर् । उपकरणको 
�योग सम्बन्धी िनद�शनह� ध्यानपूवर्क पढ्नुहोस् ।



आगलागी �न न�दने उपायह� १

कुकर �योग गदार् त्यसलाई िनगरानीमा रा�ुहोस् । खाना बनाउँद ैगदार् कतै 
जानुपरेमा वा कुनै अ� काम गनुर्परेमा, स्टोभको सबै �रङ्गह� िनभाउनुहोस् । 
कुकरमा सूचक यन्�/स्वचािलत �पमा बन्द �ने यन्� जडान गनुर्होस् । खुला 
आगोको ज्वाला �योग गदार् ध्यान �दनुहोस् । किहले पिन कोठामा मैनब�ी 
बािलराखेर बािहर निनस�ुहोस् । बालेको मैनब�ीलाई ज्वलनशील वस्तुह�को 
छेउमा रा�ु �दँनै । खरानीलाई सुरिक्षत ठाउँमा फाल्नुहोस् । तातो खरानीलाई 
फोहोर फाल्ने टोकरीमा नफाल्नुहोस् ।



आगलागी �न न�दने उपायह� २

घरबाट बािहर िनस्कनु वा सु�ु अिघ वािसङ 
मेिसन र टम्बल �ायरह� सधै ँ बन्द गन�
गनुर्होस् । घरमा िव�ुतीय उपकरणह� जडान 
वा ममर्त गनर् दक्ष िबजुली िम�ीलाई मा� 
अनुमित �दइएको छ । भवनमा जानाजान 
आगो लगाउँदा धेरैजसो अवस्थामा भवन 
िनमार्ण साम�ी, काडर्बोडर्का बाकस र य�त� 
छोिडएका र�ी वस्तुह� �योग ग�रएको 
पाइन्छ । �सढी र फोहोर फाल्ने कन्टेनरमा 
ज्वलनशील वस्तुह� छैनन् भनी सुिनि�त 
गनुर्होस् । फोहोर फाल्ने कन्टेनरह�लाई 
भवनबाट टाढा रा�ुहोस् ।



आगलागी �दँा के गन�
1) बचाउनहुोस्
सबैजना सुरिक्षत �पमा बािहर 
िनिस्कसकेका छन् भनी सुिनि�त गनुर्होस् । 
धुवाँ भएको ठाउँबाट भाग्दा खतरनाक �न्छ
। ढोकाह� बन्द गनुर्होस् । भेला �ने 
पूवर्िनधार्�रत स्थानमा जानुहोस् ।

2) सूचना �दनहुोस्
आकिस्मक नम्बर 110 मा फोन गरेर अि� 
िनयन्�ण िवभागलाई सूिचत गनुर्होस् । आगो 
लािगरहकेो भवनको सही ठेगाना �दनुहोस् ।

3) आगो िनभाउने
आगो धेरै ठूलो छैन भने, पानीको पाइप वा 
आगो िनभाउने उपकरण �योग गरेर आगो 
िनभाउने �यास गनुर्होस् । आफूलाई 
जोिखममा नपानुर्होस् । धुवाँ एकदमै िवषा� 
�न्छ । 

यी चरणह�लाई पुरा गन� �म त्यस 
अवस्थाबारे तपाईकँो मूल्याङ्कनले िनधार्रण 
गछर् । आगो लागेको अवस्थाको अभ्यास गनुर् 
िनयिमत �पमा गनुर् उपयोगी �न्छ ता �क के 
गन� भ�ेबारे सबैले अभ्यास गरेन सकोस् 



यो �ोशुर Norwegian Fire Protection Association को वेबसाइट www.brannvernforeningen.no/brannsikker मा 
िविभ� 30 भाषामा उपलब्ध छ।
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