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१. �वशेष समदर भुक्तानी रकमको बारेमा जानकार� ! 
 

जापान देशको यो नौलो कोरोना भाईरस संक्रमण आपतका�लन आ�थर्क उपायको 
रूपमा, ३ म�हना भन्दा ब�ढको जापान �नवास अनुम�त प्राप्त गरेका र �शयाकुस्योमा 
ठेगाना दतार् गरेका सब ै�वदेशी नाग�रकहरुलाई प�न, प्रत्यकलाई १ लाख येन भुक्तानी 
ग�रने भएकोछ |  
 

तो�चगी �शयाकुस्योले मे म�हनाको १४ ता�रक दे�ख, �वशेष समदर रकम भुक्तानीको 
ला�ग आवेदन फारम हुलाकद्वारा पठाउने काम शुरु ग�रसकेकोछ | 
 

उक्त फारम प्राप्त गरेप�छ, आवश्यक �ववरणहरु भ�र, फारम संगै प्रे�षत �फत� 
खाममा राखेर पठाउनुहोला | 
 

आवेदन फारम भन� त�रकाको बारेमा, तो�चगी नगरको (कोकुसाई कोउयुर्उ क्योउकाई) 
अन्तरार्िष्ट्रय संस्थाको होम-पेज आ�दमा, हेनर् स�कने जानकार� गराईन्छ | 
 

आवेदन फारमको पछाडीपट्ट�, �नवेदकको ठेगाना खुल्ने प�रचय पत्र (जस्त ैमाईनम्बर 
काडर्, ड्राई�भगं लाईसेन्स र होकेन्स्योउको कुनै एक)को र भुक्तानी ग�रने रकम पाउन 
ब�क खाताको पासबूक अथवा क्याश-काडर् मध्ये कुनै एकको फोटोक�प टाँसेर पठाउनु 
पन�छ |  
 

आवेदन पेश ग�रसक्नु पन� म्याद आउँदो अगस्त म�हनाको २० ता�रक सम्म भएको 
जानकार� गरईन्छ |  
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२. “नया ँजीवनशैल�” अभ्यासको उदाहरण बारे जानकार� ! 
 
जापान सरकारको �वशेष�हरुको बठैकले, फेर� यो नौलो कोरोना भाईरसको संक्रम 
बढ्न न�दनको ला�ग, हाम्रो जीवनशैल� “नयाँ जीवनशैल�” मा प�रवतर्न गनर् आवश्यक 
ठानेर, ठोस व्यावहा�रक उदाहरणहरू �सफा�रश गरेकोछ | 
 
सवर्प्रथम, प्रत्येक व्यिक्तले गनुर्पन� उपायहरुमा, संक्रमण रोकथामका ला�ग, 
�नम्न�ल�खत ्३ वटा आधारभूत उपायहरु छन ्| 
 
प�हलो, एक व्यिक्त दे�ख अक� व्यिक्त �बचको दरू� २ �मटर भन्दा ब�ढ कायम रा�े 
| 
दोश्रो, घरबाट बा�हर �नस्कँदा, मास्क प्रयोग गन� | 
तेश्रो, हात धँुदा, ३० सेकेण्ड ज�त लगाएर, पानी र साबुनले राम्रर� धुने |  
 
अक� कुरा, स्थानान्तरण सम्बिन्ध संक्रमण रोक्ने उपायको ला�ग, संक्रमण फै�लएको 
�ेत्रबाट स्थानान्तरण तथा संक्रमण फै�लएको �ेत्र�तरको स्थानान्तरण बन्द गन� |  
 

त्यस प�छ, दै�नक जीवनमा, खासगर�, �नम्न�ल�खत ३ वटा कुराहरुमा, ध्यान 
�दनुहोला |  
 
प�हलो, हावाको प्रवाह नराम्रो भएको ठाउँमा नजाने |   
दोश्रो, धेरै मा�नसहरु भेला भएको ठाउँमा नजाने | 
तेश्रो, अरुको निजकै गएर कुराकानी नगन� |  
 
त्यसबाहेक, �कनमेल गनर्जाँदा, एक्लै अथवा कम व्यिक्तको संख्यामा, पसलमा 
मान्छेहरु थोरै भएको बेलामा मात्र जाने | 
 
रेिजमा (पैसा �तन� काउन्टरमा) लाईन लाग्दाप�न, अगाडी र पछाडीको व्यिक्त �बचको 
दरू� टाढा रा�े | 
 

अ�न, रेल अथवा बस चढेको बेला, कुराकानी नगन� | 
खाना खाने बेलामा, आमने-सामने नभएर अगल-बगलमा बस्ने |  
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अ�न, खानेकुराहरु, “टेक आउट” आ�द प्रणाल�हरु अपनाउने | 
 
हामी प्रत्येक व्यिक्तले, दै�नक जीवनमा, उपरोक्त “नयाँ जीवनशैल�” लाई ध्यानमा 
राखेर अभ्यास गद�जाने कुरा, सबभन्दा महत्वपूणर् छ |  
 
यसले, आफु लगायत आफ्ना महत्वपूणर् प�रवार तथा साथीभाईको ज्यान बचाउने 
कुराको पहल गदर्छ |  
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३. �कनमेल गन� झोला अब स:शुल्क हुने बारे जानकार� ! 
 
यो बषर्को जुलाई म�हनाको १ ता�रक दे�ख, जापान देशभ�रका सुपरमाक� ट र 
किन्भ�नयन्स स्टोरहरुमा, रेिजबुकुरो (अथवा �कनमेल गन� झोला) स:शुल्क हुने 
भएकोछ | 
 
प्लािस्टकको झोलाले गदार् सामु�द्रक प्रदषुण तथा प्लािस्टक जन्य गो�म (फोहर) 
जलाउँदा, काबर्न डाईअक्साइड ब�ढ �नस्केर �वश्वको तापमान बढ्ने जस्ता, �वश्वव्यापी 
वातावरणीय समस्याहरू हुने गदर्छन ्| 
 
जापानमा प�न, प्लािस्टक जन्य पदाथर्हरुको प्रयोगको मात्रा घटाउनको ला�ग, �कनमेल 
गन� प्लािस्टकका झोलाहरु स:शुल्क गन� जस्ता अ�भयान चा�लने भएकोछ |  
 
�कनमेल गन� प्लािस्टकका झोलाहरु स:शुल्क भएमा, ग्राहकहरुले, प्रयोग प�छ फ्याँक्ने 
प्लािस्टकको झोला प्रयोग नग�र, माई ब्याग प्रयोग गर� भन्ने पयार्वरण जागरण 
बढ्नेछ भन्ने आशा �लईएको छ | 
 
हामीहरु प्रत्येकले, �दन प्र�त�दन, प्लािस्टक जन्य झोला प्रयोग नगन� जस्ता स-साना 
कायर्को अभ्यास गद� जानेकुराले, �वश्वको वातावरण राम्रो बनाउदै जाऔ ं|  
 
यस पटकको नौलो कोरोना भाईरसको समस्याले प�न हामीहरुलाई अ�हले सम्मको 
जीवनशैल�मा प�रवतर्न तथा समी�ा गनर् अ�त महत्वपूणर् छ भन्नेकुरा �सकायो |  
 

 


