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१. नया ँमोडलेको कोरोना भाइरस सम्बिन्ध जानकार� ! 
 
नयाँ मोडेलको कोरोना भाइरस एक प्रकारको रुगा/खोक� जस्त ैभएर ज्वरो आउने, 
घाँट� द�ेु र खोक� लाग्ने समस्या लगभग एक हप्ता भन्दा ब�ढ लिम्बएर, भार� 
�श�थलताको अनुभू�त हुनु नै यसका �वशेषताहरु हुन ्|  
 
हाल, यो नयाँ मोडेलको भाइरस, चीन बाहेकका देशहरुमा फै�लएर �वश्वव्यापी रुपमा 
महामार� भैरहेकोछ | 
 
संक्रमण भएप�न, हल्का ल�ण देखाप�र �नकोहुने व्यिक्तहरु प�न छन ्भने, गम्भीर 
रुप �लएमा �नमो�नया भएर मन� व्यिक्तहरु प�न भएकोले, यसबाट सावधान रहनु 
आवश्यक छ |  
 

यो भाइरस, संक्र�मत व्यिक्तको हािच्छउं, खोक� आ�द संगै �नस्केर, अक� व्यिक्तले 
त्यसलाई मुख या नाकबाट शर�र �भत्र प्रवेश ग�र, सन� गदर्छ |  

 

सनर् बाट बच्नको ला�ग, साबुनले लगनशीलताका साथ पटक/पटक हात धुने गनुर् सबभन्दा 
महत्वपूणर् हो |  
 

त्यसप�छ, सकेसम्म, मान्छे ब�ढ भएको ठाउँमा नजाने गर� (भीडभाडबाट टाढा रह�) | 
 

यो भाइरस लाग्योक� भन्ने शंका लागेमा, �नम्न�ल�खत कुराहरु गनुर्होला |  
 

 त्य�त गम्भीर छैन भने, बा�हर न�नस्केर घर �भत्र ब�स आराम गनुर्होस ्| 
 प्रत्यक �दन ज्वरो नापर रेकडर् रा�े गनुर्होस ्| 
 तर, रुघाखोक�को ल�ण अथवा ३७.५ �डग्री सेिल्सएस भन्दा ब�ढ तापक्रम भएर 

ज्वरो ४ �दन भन्दा ब�ढ सम्म जार� रहेमा, तो�चगीकेन ्केन्नान ्केन्कोउ फुकुशी 
सेन्टर मा सम्पकर्  रा�ख परामशर् �लनुहोस ्| फोन ०२८५-२२-०३०२ | २४ घण्टा सम्पकर्  
खुल्ला छ |  

 

यस बाहेक, तो�चगी प्रान्तमा बसोबास गनुर्हुने �वदेशी नाग�रकहरुको ला�ग “कोरोना 
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भाइरस परामशर् हट-लाईन” को व्यवस्था छ |  
 

अंगे्रजी, �चनी, �भएतनामी, तागालोग, स्पेनी, नेपाल� भाषा आ�द गरेर १८ भाषामा 
संवाद गनर् स�कनेछ | फोन ०२८६ ६७८ ८२८२ हो र यसमा प�न २४ घण्टा सम्पकर्  गनर् 
स�कन्छ | 
 

हाल बजारमा मास्कको क�म महशुस ग�रएकोछ ताप�न जापान सरकारले, माचर् १५ 
ता�रक दे�ख, पसलबाट �कनेको मास्क अरुलाई महंगोमा बेच्न �नषेध गरेकोछ | य�द 
यसो गरेको पाईएमा सजायको भागी बन्नु पन�छ | 
 

इन्टरनेट आ�दमा, नयाँ मोडेलको कोरोना भाइरस सम्बिन्ध यावत जानकार�हरु प्रवा�हत 
भएकाछन ्| अरुबाट सुनेको हल्लामा होईन, सत्य जानकार� प�ा लगाएर, धैयर् पूवर्क 
व्यवहार गन� गर� |  
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२. रािष्ट्रय पने्सन बीमा शुल्क बारे जानकार� ! 
 
जापानमा बसोबास गन� २० बषर् भन्दा ब�ढ र ६० बषर् भन्दा कम उमेरका व्यिक्त, 
�वदेशी नाग�रक समेतले, रािष्ट्रय पेन्सन बीमामा सिम्म�लत भएर बीमाशुल्क भुक्तान 
गनुर्पन� कुरा जापानको कानूनद्वारा अ�नवायर् भएको जानकार� गराईन्छ |  
 
यो शुल्क प्रत्यक बषर् संशोधन गन� ग�रन्छ |  
 
सन ्२०२० सालको शुल्क मा�सक १६,५४० येन कायम ग�रएको छ | 
 
नगद रुपमा शुल्क भुक्तान गन� व्यिक्तहरुलाई, अ�प्रल म�हनाको प�हलो भागमा, 
जापान पेन्सन संस्थानबाट, भुक्तानी भौचर पठाईन्छ |  
 
प्रत्यक म�हनाको बीमा शुल्क, अक� म�हनाको मसान्त �भत्र भुक्तानी ग�रसक्नु होला 
| बीमा शुल्क, ६ म�हनाको अथवा १ बषर्को एकमुष्ट अ�ग्रम भुक्तान गनर् चाहने 
व्यिक्तले य�ह अ�प्रल म�हनाको ३० ता�रक सम्ममा भुक्तान गनुर्होला | 
 
�वद्याथ�हरुले आयको िस्थर रकम भन्दा कम भएमा, सोको घोषणा गरेमा, 
�वद्याथ�हरूको ला�ग �वशेष भुक्तानको सु�वधा अनुरुप, भुक्तान गन� म्याद प�छको 
ला�ग सानर् स�कन्छ | 
 

आवेदन �दन इच्छुक व्यिक्तहरुले, पेन्सन पासबूक अथवा माई नम्बर काडर्, �वद्याथ� 
प�रचयपत्र अथवा �वद्यालयमा उपिस्थत प्रमाणपत्र, इंकान ्आ�द �लएर, �शयाकुस्योको होकेन ्
इय�उ शाखामा गई आवेदन पेश गनुर्होला | �नवेदन दतार् अ�प्रल म�हनाको १ ता�रक दे�ख 
शुरु हुनेछ |  

 

अ�न, गत बषर्मा, �वद्याथ�हरूको ला�ग �वशेष भुक्तान सु�वधा अन्तगर्त आवेदन �दई, 
यो बषर्प�न �वद्यालयमा उपिस्थत हुने योजना भएको व्यिक्तको ला�ग, अ�प्रल 
म�हनाको अन्त�तर, जापान पेन्सन संस्थानबाट, �वद्याथ�हरूको ला�ग �वशेष भुक्तान 
आवेदन फारम नामक पोष्टकाडर् ढाँचाको कागजात हुलाक माफर् त पठाईन्छ | 
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उक्त पोष्टकाडर् ढाँचाको कागजातमा उल्ले�खत �ववरणहरु भ�र प्र�तउ�र पठाएमा, 
सम्बिन्धत कायार्लय सम्म धाईरा� आवश्यक पन�छैन | 
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३. �शयाकुस्योको सेवा समय लम्ब्याईएको बारे जानकार� ! 
 
�शयाकुस्योमा, नगरवासीहरुलाई, अझ ब�ढ सु�वधाजनक सेवा प्रदान गन� हेतुले, ब�ढ 
प्रयोग हुने सेवा शाखाहरुको खुल्ला रहने समय लम्ब्याईएको जानकार� गराईन्छ | 
�शयाकुस्यो प्रधान कायार्लयमा, नयाँ बषर्को �वदा बाहेक, सोमबार दे�ख शुक्रबार सम्म, 
बेलुक� ५:१५ बजे दे�ख ७:०० बजे सम्म �नम्न�ल�खत शाखाहरु खुल्ला रहनेछन ्| 
 
खुल्ला रहने शाखाहरुमा, �स�मन ् सेइकाचु-का, होकेन ् इय�उ-का, �स�मन्जेइ-का, 
स्युउजेई-का आ�द हुन ्| 
 
प्रदान ग�रने सेवाहरुमा, ज्युउ�मन्ह्योउ र कोसेक�तोउहोन ्उपलब्ध गराउनु, इन्कान ्
तोउरोकु (व्यिक्तगत छाप दतार्) आवेदन �लने, प्रमाणपत्रहरु उपलब्ध गराउनु, 
बसाईसराई दतार् गनुर्, प�रवार रिजष्टर उपलब्ध गराउनु, माई नम्बर काडर् उपलब्ध 
गराउनु, रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा योग्यता प्राप्तगन� तथा गुमाउने प्र�क्रया सम्बिन्ध 
काम, नगरकरको भुक्तानी �लने र नोउजेइस्योउमेइस्यो (कर भुक्तानी प्रमाणपत्र) 
उपलब्ध गराउनु आ�द रहेकाछन ्| 
 

यस बाहेक, प्रत्यक सोउगोउ�शस्योहरुमा प�न, शुक्रबारको �दन, �स�मन ्सेइकाचु-काको 
सेवा समय लम्ब्याईएको जानकार� गराईन्छ |  
 

तर, चुगा सोउगोउ�शस्यो भने म�हनाको दोश्रो र चौथो शुक्रबार मात्र उक्त सु�वधा 
उपलब्ध हुनेछ | 
 

�न�शकाता सोउगोउ�शस्योमा चाँह� अ�ग्रम आर�ण प्रणाल� द्वारा सेवा प्रदान गन� 
ग�रएकोछ |  
 

उपरोक्त सु�वधाहरुको सदपुयोग गनुर् हुनेछ भन्ने आशा रा�खएकोछ | 
 

 


