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१. दैवी प्रकोपको ला�ग तैयार� गन� बारे ! 
यो बषर् प�हलेनै, क्युउस्युउ �तर भार� बषार्तले गदार् प्रकोपका घटनाहरु घ�टरहेका छन ्र 
यसप�छको मौसम, ताइफ़ून ्र भार� बषार्तको मौसम भएकोले जलप्रकोप ब�ढ हुने गदर्छ | 
य�द दैवी प्रकोपको घटना आफू निजकै घटेको खण्डमा, सुर��त ्आश्रय �लनको ला�ग के 
गदार् राम्रो हुन्छ, अ�हले दे�खनै तैयार� ग�ररा�ु महत्वपूणर् हुन्छ | 
 

जापानमा, यस्ता घटनाहरु घट्ने बेलामा, ५ तहका चेतावनीहरुद्वारा प्रकोपको जानकार� 
�दईने  
व्यवस्था छ |  
चौथो तहको चेतावनी जार� भएमा, खतरा आसन्न (निजकै) छ, सबैजना आश्रय �लन 
जानुहोस भन्ने अथर् हो |  
आश्रय �लन े स्थल चाँह�, नगरपा�लकाले �न�दर्ष्ट प्रा. मा. �वद्यालयका भवनहरु तथा 
सावर्ज�नक सभा गहृ आ�द हुन ्| 
 

यस्ता ठाउँहरुलाई �हनान्ज्योउ (आश्रयस्थल) भ�नन्छ, जहाँ आपतकाल�न अवस्थामा सबैजना 
भागेर गई अस्थायी रुपमा आश्रय �लने ग�रन्छ | 

 

त्यहाँ �पउने पानी र खानेकुराहरु पाउन स�कन्छ र राती ढुक्क भएर सुत्न स�कन्छ |  
र “आश्रयस्थल” मा, आवश्यक जानकार�हरु प्राप्त गनर् स�कन्छ | 
 

“आश्रयस्थल” बाहेक अन्य ठाउँहरुमा शरण �लन जानेहो भने, सुर��त ्रुपले बसेका आफन्त 
तथा साथी आ�दका घर �तर भाग्नुहोला | 
 

आफ्नै घर सुर��त ्ठाउँ हो भने, जबजर्स्ती “आश्रयस्थल” जानु आवश्यक छैन | 
 

चेतावनी तह पाँचौ भएमा, प्रकोपको घटना घ�टसकेको अवस्था भ�न जान्नु होला |  
 

चेतावनी तह तेस्रो तथा चौथो जार� नग�रएताप�न, ज्यानको खतरा अनुभू�त भएमा 
आश्रयस्थल खुल्ला गर� |  

 

मौसम तथा प्रकोपको अ�ग्रम जानकार� कसर� थाह पाउन स�कन्छ भन्ने बारेमा, जापान 
मौसम �व�ान एजेन्सीले रे�डयो तथा इन्टरनेट आ�द द्वारा, देशभर� व्यापक रुपमा 
जानकार� प्रसारण ग�ररहेको हुन्छ |  
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जापान मौसम �व�ान एजेन्सीले �रयल टाईममा (तत्कालै), अंग्रेजी, �चनी, स्पेनी, �भयतनामी, 
ताकालोग, नेपाल�, �सन्हाला तथा थाई भाषा आ�द वहुभाषामा प्रकोप रोकथाम तथा मौसम 
सम्बिन्ध जानकार�हरु प्रसारण ग�ररहेको हुन्छ |  

 

सत्य/तथ्य जानकार� उपलब्ध ग�र, आश्रय �लने काममा उपयोग गर� |  
 

यस बाहेक, तो�चगी नगरले. डुबान तथा प�हरोको घटना घट्न सक्ने सम्भावना उच्च भएका 
�ेत्रहरुलाई रंग लगाईएको हाजाडर्-म्याप (जो�खमपूणर् स्थानहरु देखाईएको नक्शा) प�न �वतरण 
गन� गरेकोछ |  

 

हाजाडर्-म्याप, �शयाकुस्यो तथा कोउ�मन्कानमा �वतरण भैरहेकोछ | तो�चगी नगरको होमपेजमा 
प�न भेटाउन स�कन्छ |  

 

हाजाडर्-म्याप हेरेर आफ्नो घर कहाँ पदर्छ �नक्य�ल ग�ररा�ुहोस ्| आफु बसेको �ेत्रलाई रंग 
लगाईएकोछ भने, दैवी प्रकोपको खतरा भएकोले, आधारभूत रुपमा, आफ्नो घर बाहेक अन्य 
ठाउँमा आश्रय �लन आवश्यक छ भ�न जान्नु पदर्छ |  

 

अ�हलेदे�ख नै, आश्रय �लन जाँदा साथमा �लएर जाने सामग्रीहरु तैयार पा�ररख� | उदाहरणको 
ला�ग, मोबाईल रे�डयो, �नय�मत औषधी, पकाउनु नपन� खानेकुरा, �पउने पानी, टचर्लाइट, 
लगाउने कपडा, तौ�लया, पेपर डायपर, ब्याट्र� चाजर्र, चप्पल आ�द |  
 

संक्रमण रोकथामका उपायको रूपमा, मास्क, एिन्तसेिप्टक अल्कोहल, थमार्�मटर आ�दको प�न 
व्यवस्था ग�रराख� | 

 

आफ्नो ज्यानलाई खतरा हुनेजस्तो भएमा केगन�, “आफ्नो िजउ आफै बचाऊ” भन्ने चेतना 
बोकेर, शरण �लने उ�चत समय र आफूले गनर् सक्ने आश्रय सम्बिन्ध �क्रयाकलापहरु बारे 
बेलैमा सो�चराख� |  

 

(सन्दभर्) जापान मौसम �व�ान एजेन्सी  
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२. जनगणना सम्बिन्ध जानकार� ! 
यो बषर्, ५ बषर्मा एकपटक ग�रने जनगणना गन� बषर् हो |  
जनगणना भनेको, जापानको जनसंख्या तथा घरप�रवारको वास्त�वकता स्पष्ट पानर्को ला�ग 
ग�रने प�रपाट� हो |  
यसमा, व्यिक्तको नाम थर, म�हला पुरुष, जन्म �म�त, नाग�रकता, �वद्यालय जाने अवस्था, 
काम गन� ठाउँ, �वद्यालय, प�रवारका सदस्य संख्या, �नवासको �क�सम, घर �नमार्णको 
त�रका, आ�द अनुसन्धानका �बषयहरु समावेश छन ्|  
अनुसन्धानको अिन्तम म्याद आउँदो अक्टोबर म�हनाको १ ता�रक रहेकोछ | 
�वदेशी वा�सन्दाहरु लगायत, जापानमा बसोबास गन� सम्पूणर् नाग�रकहरु यो अनुसन्धानको 
दायरामा पदर्छन ्| 

 
यो बषर्को अनुसन्धान, नौलो कोरोना भाईरस संक्रमण व्यापक हुनबाट रोक्नको ला�ग, 
अनुसन्धानका कागजातहरु �वतरण तथा संकलनको बारेमा, सकेसम्म अनुसन्धानमा ख�टने 
कमर्चार�हरु र तपा�हरु �बच सीधै सम्पकर्  नभई, गैर सम्पकर्  जस्ता त�रकाहरु अपनाउने 
कायर्क्रम रहेको कुरा जानकार� गराईन्छ | 
 
तपा�को घरमा अनुसन्धान सम्बिन्ध कागजातहरु पुगेमा, इन्टरनेटमा जवाफ �दने साइट 
खोलेर, स्क्र�नको गाईडेन्स संगै जनगणना अनुसन्धान सम्बिन्ध प्रश्नका उ�र �दनु पन� हुन्छ 
|  
 
य�द इन्टरनेटमा जवाफ �दन गाह्रो परेको खण्डमा, अनुसन्धान फारम प्रयोग ग�र उ�र �दन 
स�कन्छ | तपा�ले भरेको जवाफ फारम हुलाक द्वारा पेश गनर् स�कन्छ |  

 

जनगणना अनुसन्धानबाट प्राप्त �वभीन्न सांिख्यक�य प�रणामहरू, सम्पूणर् नाग�रकहरुको 
साझा सम्प�तको रुपमा अध्ययन, शै��क् ग�त�वधी, आ�थर्क ग�त�वधी आ�द �वस्ततृ �ेत्रमा 
प्रयोग ग�रन्छ | 

 

यहाँहरु सबैको समझदार� र सहयोगको ला�ग अनुरोध ग�रन्छ | 
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३. रेइवा दोस्रो बषर् (सन ्२०२० साल) “बच्चा भएका प�रवारलाई प्लस 
सपोटर्” लाभ रकम बारे जानकार� ! 
नौलो कोरोना भाईरस संक्रमणबाट प्रभा�वत बच्चा भएका प�रवारहरुलाई सहयोग पुयार्उन े
उद्देश्यले, तो�चगीनगरले मूलव्यवसायको रूपमा, एक �निश्चत रकम प्रदान गन� भएकोछ | 
 
ल��त ्व्यिक्तहरुलाई, यो बषर्को जुलाई म�हनाको अन्त�तर “तो�चगी नगर बच्चा भएका 
प�रवार प्लस सपोटर् रकमको जानकार�” नामक पोष्टकाडर् हुलाक माफर् त पठाईन ेयोजना छ 
| 
 
खासमा, यसका ला�ग आवेदन �दनु पन� आवश्यकता भने छैन | 
 
रेइवा २ बषर् (सन ्२०२० सालको जून म�हनाको ३० ता�रक सम्ममा तो�चगी नगर �भत्र 
�नवास दतार् गराएका मा.�व. तह सम्मका बालबा�लकाहरु भएका प�रवारहरु यो सु�वधाको 
ल�मा पदर्छन ्|  
सो वापत प्रदान ग�रने रकम, ल��त ्एक प�रवारलाई १०,००० येन तो�कएको छ | 

 
भुक्तानी ग�रने कायर्क्रम, रेइवा २ बषर् (सन ्२०२० साल) अगस्त म�हनाको अन्त �तर योजना 
ग�रएको जानकार� गराईन्छ | 
 
यो रकम भुक्तानीको कुरा �लएर शंकास्पद फोन अथवा मेल आएमा, तुरुन्त निजकको प्रहर� 
कायार्लयमा परामशर् �लनुहोला | 

 


