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१. जे-एलटर्को देशभर� एकैचोट� जानकार� प्रसारण प�र�ण बारे जानकार� ! 
 
य�ह फेब्रुअर� म�हनाको १९ ता�रक बुधबारका �दन, �बहान ११ बजे�तर, तत्काल चेतावनी 
�सस्टमको लोक�प्रय नाम (जे-एलटर्)को प्र�श�ण संचालन ग�रने भएकोछ | 
 
प्रसारण ग�रने �ववरण चाँह�, प�हले झन्कार बजेर “कोरे वा जे-आरा-तोनो तेसुतो देसु” 
भनेर घोषणा ग�रनेछ | त्यसप�छ, फेर� झंकार बजेर प�र�ण सम्पन्न हुनेछ | 
 
यो प्रसारण, शहरका १८५ ओटा स्थानहरुमा भएका आउटडोर स्पीकर बाट सुन्न स�कनेछ 
| FM कुलाला ८५७ बाट प�न, तत्कालको प्रसारणलाई �बचमै रोकेर उक्त जे-एलटर्को 
घोषणा प्रसारण ग�रनेछ | यस बाहेक, प्रकोप सूचक रे�डयो भएका व्यिक्तहरुको रे�डयोमा, 
यो प्रसारण स्वचा�लत रूपमा बज्नेछ | 
 
जे-एलटर् भनेको, ठूलो खालका प्राकृ�तक प्रकोप तथा ब्या�लिस्टक �मसाइल आक्रमण 
आ�दको आपतकाल�न जानकार� जापान देशभ�र सबैलाई, तत्कालै प्रसारण गन� �सस्टम 
हो |  
 
सम्पूणर् महानुभावहरुको समझदार� र सहयोगको ला�ग अनुरोध ग�रन्छ | 
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२. ड्राइभ गद�” �नषेधको दण्ड सजायलाई अझ कडा बनाईएको बारे जानकार� !कूल-
�बज ! 

 

सन ्२०१९ सालको �डसेम्बर म�हना दे�ख सडक यातायात कानूनमा संशोधन ्ग�रएकोछ 
| 
 
गाडी चलाउँदै स्माटर् तथा मोबाइल फोन आ�द चलाउने, कार-नाभी तथा टे�ल�भजनलाई 
घो�रएर हेन� जस्ता र अन्य “ड्राइभ गद�” ग�रने �क्रयाकलाप �वरुद्ध, हुने दण्ड सजाय 
अझ कडा ग�रएको जानकार� गराईन्छ | 
 
मोबाइल फोन प्रयोग गरेमा हुने दण्ड सजाय, ६ म�हना सम्मको कैद अथवा १ लाख येन 
सम्म जर�वाना कायम ग�रएकोछ | साधारण वाहन भएमा, बेइमानी ज�रवाना वापत थप 
१८,००० येन र �नयम उलंघन वापतको प्वाईन्ट ३ कायम ग�रएको छ |  
 
यस्ता �क्रयाकलापद्वारा, यातायातमा खतरा उत्पन्न गराएवापतको दण्ड सजाय, १ बषर् 
सम्म कैद अथवा ३ लाख येन सम्म जर�वाना हुनेछ | यसमा सबै प्रकारका वाहनहरु 
बेइमानी ज�रवाना प्रणाल� बा�हर भएप�न दण्डको अधीनमा पदर्छन ्| र �नयम उलंघन 
वापतको प्वाईन्ट ६ हुने हुनाले, सवार� चालक प्रमाणपत्र �नलम्बन ग�रन्छ | 
 
“ड्राइभ गद�” कुनैकाम गनुर् भनेको, दघुर्टना �नम्त्याउन सक्ने �क्रयाकलापहरु हुने हुनाले, 
�बल्कुल ैबन्द गर� |   
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३. �वदेशी बा�सन्दाहरुको ला�ग परामशर् डसे्कको �वस्तार बारे जानकार� ! 

 

तो�चगी नगरको कोउयूर्उक्यौकाईमा, नगर �भत्र बसोबास ग�ररहेका सबै �वदेशी 
बा�सन्दाहरुको समस्या तथा �चन्ताका �बषयहरुको समाधानको ला�ग, संचार भाषाहरुको 
वदृ्�ध ग�र परामशर् डेस्कको स्थापना ग�रएकोछ |  
 
परामशर् गनर् स�कने �बषयहरुमा, �नवास प्र�क्रया, पेन्सन, कर, बीमा, उपचार, रोजगार, 
श्रम, सुत्केर�, बाल पालन-पोषण, बच्चाको �श�ा, जापानी भाषा अध्ययन आ�द पदर्छन ्
|  
 
अध्यागमन �वभागमा पेश ग�रने कागजातहरु जस्त,ै ज्युउ�मन्ह्योउ, जन्म दतार् प्रमाणपत्र, 
�ववाह प्रमाणपत्र आ�दहरुको अनुवाद प�न ग�रन्छ | 
 
संचार गनर्स�कने भाषाहरुमा, जापानी, अंगे्रजी, �चनी, स्पेनी, पोतुर्�गज, तागालोग 
(�फ�ल�पनी) नेपाल�, थाई, को�रयन, �सनं्हाला (श्रीलंकाल�) आ�द हुन ्| 
अन्य भाषाहरुको बारेमा, अनुवाद मे�शनको प्रयोग ग�र संचार ग�रन्छ | 
 
परामशर् गन� त�रका, परामशर् डेस्कमा र फोन बाट दबुै | 
परामशर् गन� �दन, सोमबार दे�ख शुक्रबार सम्म, �बहान ९ बजे दे�ख बेलुक� ५ बजे सम्म 
|  
परामशर् शुल्क, �न:शुल्क र व्यिक्तगत जानकार� गोप्य रा�खने | 
 
कृपया, यो सु�वधाको उपयोग गनुर्होला |  
 


