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सुरुमा 
 

हाल जापानमा उच्च भुकम्पीय गवतविमि देष्ट्िइिहकेो छ ि 30 िर्ष भभत्र टोक्यो तथा टोक्यो छेउछाउका क्षते्रहरूमा केन्र विन्ु भएको (7 

िेक्टि स्केल स्तिको ) भुकम्प आउने 70% सम्भािना िहकेो अनमुान गरिएको छ।  
 

1995 सालको हान्न्सन-आिाजी महाभुकम्पलाई अभूतपूिष क्षवत भएको भुकम्पको रूपमा याद गरिन्छ। त्यसबाट िेि ैविदेशी नागरिकहरू 
पवन प्रभावित भए ि जापानमा बसोबास गने विदेशी नागरिकलाई सहयोग गनुषपन ेआिश्यकतालाई उजागि गरिददयो। हामीलाई यो भुकम्पले 
आपतकाललन अिस्थाको लावग दैवनक रूपमा तयािी गनुषपने ि प्रभावित क्षेत्र ि अन्य क्षते्र वबचको सहयोग प्रणालीलाई सुदृढ बनाई िाख्नपुन े
कुिाको महत्त्ि लसकाएको छ।  

 

10 िर्ष पलछ आएको च्यएूचु भकुम्प तथा च्यएूचु-ओकी भुकम्पमा, यी समस्याहरूको समािनमा लागेका स्ियंसेिकको समूहहरू ि 
अन्तिामिय आदान-प्रदान संघहरूको सहकायषमा सुिाि भई, विदेशी नागरिकहरूलाई िाम्रो तरिकाल ेसहयोग गनष सफल भएको लथयो।  

 

अन्तिामिय आदान-प्रदान संघको जापानमा बसोबास गने विदेशी नागरिकहरूसँग जापानी भार्ा क्लास, दैवनक जीिनबािे पिामशष, 
अन्तिामिय आदान-प्रदान कायषक्रम आदद माफष त दैवनक रूपमा सम्पकष  भइिहने हुनाल,े विपदक्ो बलेा विदेशी नागरिकलाई सहयोग गन े
कायषमा अन्तिामिय आदान-प्रदान संघको मुख्य ि महत्त्िपणूष भूममका हुन्छ। विपद ्आइपिेको बेला िेिै विदेशी नागरिकहरूले सोिपछु गनष 
अन्तिामिय आदान-प्रदान संघमा सम्पकष  गछषन् भन्ने कुिा अनमुान गनष सवकन्छ। त्यसकािण अन्तिामिय आदान-प्रदान संघल,े स्थानीय 
प्रशासन तथा NGO ि NPO सँग सहकायष गनुषका साथसाथै प्रभावित क्षेत्र ि व्यिस्थापन सहायता स्थल वबचको सहकायषलाई सुमिुि बनाई, 
स-साना कुिाहरूमा ध्यान ददई प्रभािकािी ढङ्गमा विदेशी नागरिकलाई सहयोग गने कायषलाई सम्हाल्नछे भन्ने आशा गरिएको छ। 

  

यो म्यानुअलमा, विपद ्आइपिकेो बेला अन्तिामिय आदान-प्रदान संघ ि विदेशी नागरिकलाई सहयोग कायष गने वनजी संघसंस्थाहरूल ेविदेशी 
नागरिकले सोिकेो प्रश्नको जिाफ ददन सक्ने गिी, सोमिन सवकन ेप्रश्नहरू ि ती प्रश्नहरूका आिािभूत जिाफहरू Q＆A शैलीमा तयाि 
पारिएको छ। स्िाभाविक रूपमा, नगिपाललका अनुसाि काम गन ेतरिका, सहयोग प्रणाली, आश्रय स्थलको सञ्चालन, बोल्न सक्न ेभार्ा, 
सेिा आदद फिक हुन्छन्। साथै विपद ्आएपलछको समयािमि अनुसाि स्थस्थवत फिक हुने प्रिल सम्भािना हुन्छ। कृपया स्थानीय स्थस्थवतबाि े
िोजिबि गनुषहोस् ि आिश्यकता अनुसाि सम्पादन गिी, विपदक्ो बेला उपयोगी हुने Q＆A बनाउनहुोस्।  

 

विपद ्िोकथाममा “आत्मिक्षा तथा आत्मवनभषि”, “पािस्परिक सहयोग” ि “सािषजवनक सहयोग” को क्रममा प्रत्यकेल ेआ-आफ्नो भूममका 
वनभाउनु महत्त्िपणूष मावनन्छ। “पािस्परिक सहयोग” को भमूमका वनिाषह गने अन्तिामिय आदान-प्रदान संघले विदेशी नागरिक वनिासीहरूलाई 
“आत्मिक्षा तथा आत्मवनभषि” हुन प्रोत्सावहत गनुषको साथसाथ,ै प्रशासवनक ि वनजी संघसंस्थासँगको सहकायषमा स्थानीय स्थस्थवतबाि ेछलफल 
गिी, जरुिी ि महत्त्िपणूष विर्यहरूलाई संबोिन गनष “सक्ने कुिाबाट सुरु गन”े मनोिृभिका साथ तयािी कायषलाई अगावि बढाउनहुोस्। हाममल े
विपदक्ो बलेाको लावग तयािी गन ेक्रममा विपद ्िोकथाम प्रवतको जागरूकतामा िृदम्ि हुने ि नेटिकष को सञ्जाल फैललन ेआशा गिकेा छौं।  

                                            2009 साल, माचष 
 

 

संशोधित संस्करण प्रकाशन बार े  

 

2009 साल माचषमा, “विपदक्ो बलेा विदेशी नागरिकलाई सहयोग, Q&A म्यानुअल” प्रकाशन गिेको 10 िर्ष भइसकेको छ। यो अिमिमा, 
प्रणाली परिमाजषन आददको कािण पवहलो संस्किणमा ितषमान स्थस्थवतमा नममल्ने ठाउँहरू भएको हुनाल,े यस पटक संशोमित संस्किण 
प्रकाशन गन ेवनणषय गरिएको हो।  
गत 10 िर्षको अिमिमा भकुम्प, ठूलो िर्ाष आदद एक पलछ अको प्रकृवतक विपदह्रू आइिहे। जापानमा बसोबास गने विदेशी 
नागरिकहरूको सङ्ख्यामा थप िदृम्ि हुने देष्ट्िएको ितषमानको परिप्रेक्ष्यमा, “विपदक्ो बलेा विदेशी नागरिकलाई सहयोग” तत्काल 
संबोिन गनुषपने वबर्य बनेको छ। विदेशी नागरिक वनिासीको सहयोगको लावग, लावगपन ेसबैजनाल ेयो म्यानुअल उपयोग गरिददनुभएमा 
हामीलाई िुसी लाग्नछे।  

 

2019 साल, माचष 
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1 सुिभक्षत ठाउँ 

 

1-1 कुन ठाउँ सिुभक्षत छ? 

 

(1) तपाईं अवहल ेकहाँ हुनहुुन्छ? तपाईं अवहले कुन ििा (कुन शहि) मा हुनहुुन्छ? कुन टोल हो? कुन च्योमे हो?  

(・・・म ○○ ििा, ○○ टोल, ○○ च्योमेमा छु।)  

त्यो ठाउँ नजजकको ○○ पाकष  (○○ विद्यालय ि ○○ क्षते्र) लाई सुिभक्षत ठाउँको रूपमा तोवकएको हुन्छ। 

तपाईंको परिचय िुल्ने प्रमाणपत्र ि महत्त्िपणूष कुिाहरू ललएि आश्रय स्थलमा जानुहोस्।  

 

(2) ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयको व्यलक्त, प्रहिी ि आगलागी वनयन्त्रण विभागको कमषचािीको वनदेशन 

अनुसाि सुिभक्षत ठाउँमा जानहुोस्। 

 

 

1-2 घि भष्ट्त्कएि (आगलागी भएि) सुत्न ेठाउँ छैन। म कहाँ जानपुछष? आश्रय स्थल कहाँ छ? 

 

(1) तपाईं कहाँ बस्नहुुन्छ? तपाईं बस्ने ठाउँ कुन ििा (कुन शहि) मा छ? कुन टोल हो? कुन च्योमे हो? 

(・・・म ○○ ििा, ○○ टोल, ○○ च्योमेमा छु।)  

तपाईंको घि नजजकको ○○ प्राथममक विद्यालय (○○ वनम्न माध्याममक विद्यालय ि ○○ सामदुामयक केन्र) 

आश्रय स्थलको रूपमा तोवकएको हुन्छ। त्यहाँ जानहुोस्। आश्रय स्थलमा विदेशी नागरिकले पवन िानकुेिा, वपउनेकुिा, 

कम्बल, दैवनक रूपमा प्रयोग गने कुिाहरू ललन सक्छन्। त्यहाँ सुत्न पवन सक्छन्।  

प्राथषना गने ठाउँ जस्ता विशरे् ठाउँ सम्बन्धी जानकािीको लावग त्यो ठाउँको जजम्मेिाि व्यलक्तसँग सल्लाह गनुषहोस्। 

 

(2) आश्रय स्थलमा जापानी नागरिक ि विदेशी नागरिक ुबैलाई एकै कुिाहरू ददइन्छ। ढुक्क हुनहुोस्। 

आश्रय स्थलमा वनयमहरू हुने हुनाल,े वनयमको पालना गिी, त्यो ठाउँको जजम्मेिाि व्यलक्तको वनदेशन अनुसाि गनुषहोस्। 

शौचालय िा िानेकुिाको लावग लाइनमा पिषनहुोस्। ठूलो स्ििमा बोल्ने आदद नगनुषहोस्।  

सूचना (जानकािी) को लावग आश्रय स्थलमा िाष्ट्िएको सूचना पाटी (इन्फिमेसन बोिष) मा हनेुषहोस्। 

 

(3) जापानी भार्ा नबुझ्ने िण्िमा, तपाईंकै देशको जापानी भार्ा बुझ्ने मान्छेलाई सोध्नुहोस्। 

आफ्नो देशको मान्छे िा तपाईंल े बोल्ने भार्ा बुझ्ने मान्छे नभएको िण्िमा, ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) 

कायाषलयको व्यलक्तलाई सोध्नहुोस्। अलल समय लाग्छ ति ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयको व्यलक्तल े

अनुिाद गनष सक्ने मान्छे िोजजददनुहुन्छ।  

 

 

【सुिभक्षत ठाउँ】विपदक्ो बलेा त्यो क्षेत्रमा बसोबास गन ेवनिासीहरूले अस्थायी रूपमा आश्रय ललने पाकष  जस्ता ठाउँहरू 
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1-3 घिमा सामान ललन जान चाहन्छु। हुन्छ? 

 

(1) टोक्यो महानगिपाललका कायाषलय िा ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयमा दताष गरिएको घिहरू बाि ेिाम्रो 

जानकािी भएको व्यलक्तल ेतपाईंको घि प्रयोग गनष सवकने अिस्थामा भए नभएको हिेेपलछ सामान ललन जानुहोस्।  

 

(2) ठूलो भकुम्प पलछ केही पिाकम्पनहरू आउन ेगछष। घि नजजक पुगेपलछ साििान िहनहुोस्।  

 

 

1-4 कम्पनी (अवहले भएको ठाउँ) बाट घि फकष नको लावग के गनुषपछष? 

 

(1) फकष नु अगावि सिक जानकािी ि परििाि सुिभक्षत भए नभएको पिा लगाउनहुोस्। सिक सुिभक्षत नभएसम्म 

नफकष नुहोस्।  

 

(2) घि फकष ने बलेा ठूलो सिकबाट हहििेि फकष नहुोस्। बावहि अँध्यािो भएमा, उज्यालो भएपलछ फकष नहुोस्। 

 

(3) ठूलो सिकमा “घि फकष ने मान्छेहरूलाई सहयोग गने ठाउँ” (पेिोल पम्प आदद) हुन्छ।  

त्यस्तो ठाउँमा सिक जानकािी, वपउने पानी आदद ललन सवकन्छ। जापानी नागरिक ि विदेशी नागरिक ुबलैाई एकै 

सुवििा  ददइन्छ। पैसा लाग्दैन। त्यहाँ शौचालय पवन प्रयोग गनष सवकन्छ। 

 

(4) हहििेि फकष न नसक्न ेअिस्थामा, त्यवतकै अवहल ेभएको ठाउँमा बस्नुहोस् िा नजजकको आश्रय स्थलमा जानहुोस्। 

त्यहाँबाट वपउने पानी ि िानेकुिा ललन सवकन्छ। जापानी नागरिक ि विदेशी नागरिक ुबलैाई एकै सुवििा  ददइन्छ। पैसा 

लाग्दैन। 

 

(5) बावहि अँध्यािो भएपलछ नजजकको आश्रय स्थलमा जानुहोस्। तपाईं त्यहा ँसुत्न सक्नहुुन्छ। 

आश्रय स्थल कहाँ छ, घि फकष न ेमान्छेहरूलाई सहयोग गने ठाउँको मान्छे िा अवहले तपाईं भएको ठाउँ नजजक बस्न े

मान्छेलाई सोध्नुहोस्। 

 

【आश्रय स्थल】 

विपदक्ो बेला आश्रय ललन आएका व्यलक्तहरू अस्थायी रूपमा बसोबास गनष सक्ने प्राथममक/वनम्न माध्याममक विद्यालय िा 
वनिासी केन्र। िानेकुिा, दैवनक उपभोग्य सामानहरू, कम्बल आदद भण्िािण गरिएको हुन्छ। 

【भुकम्प पलछ तरुुन्तै भिनको जोष्ट्िम वनिाषिण】 

ठूलो भुकम्प पलछ ठूलो पिाकम्पनहरू आउन ेगछष। पिाकम्पनबाट हुने थप क्षवत हुन नददन, सम्बम्न्धत विशरे्ज्ञद्वािा भिन 

सुिभक्षत भए नभएको शिके्षण गरिन्छ। 
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1-5 म गािीमा बसोबास गरििहकेो छु। मैले िानेकुिा ि और्मि पाउँछु? 

 

(1) नजजकको आश्रय स्थलमा िानकुेिा ि और्मि ललन सक्नहुुन्छ। गािीमा बसोबास गरििहकेो कुिा आश्रय स्थलको 

जजम्मेिाि मान्छेलाई भन्नुहोस्। (→आश्रय स्थलको जानकािी ददनहुोस्।)  

 

(2) गाविमा लामो अिमि हलचल नगरि बस्यो भन,े िुट्टाको िगत जमेि दढको हुन्छ ि त्यो फोक्सोमा जम्यो भने ज्यान जान े

ितिा हुन्छ। ुई, तीन घण्टामा नवबर्सिकन िुट्टा तन्काउन,े िुम्चाउन ेआदद गिी शिीि तन्काउनहुोस्। सकेसम्म पानी 

वपउनहुोस्।  

जचाउदै हहििेको लचवकत्सक आएमा, आफ्नो शािीरिक अिस्था देिाउनुहोस्। पैसा लाग्दैन।  

 

 

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

 

2 स्िास्थ्य उपचाि 

 

2-1 मलाई चोटपटक लागेको छ (म वबिामी छु)। म कहाँ लचवकत्सकलाई देिाउन सक्छु?  

 

तपाईं अवहले कहाँ हुनहुुन्छ? तपाईं अवहले कुन ििा (कुन शहि) मा हुनहुुन्छ? कुन टोल हो? कुन च्योमे हो? 

(・・・म ○○ ििा, ○○ टोल, ○○ च्योमेमा छु।)  

त्यो ठाउँ नजजकको ○○ प्राथममक विद्यालय (○○ वनम्न माध्याममक विद्यालय ि ○○ पाकष ) प्राथममक उपचाि केन्रको 

व्यिस्था गरिएको हुन्छ। तपाईं त्यहाँ लचवकत्सकलाई देिाउन सक्नुहुन्छ। पैसा लाग्दैन। वबमा कािष पवन चाहहिदैन। 

 

【घि फकष ने मान्छेहरूलाई सहयोग गने ठाउँ】 

विपदक्ो बलेा हहििेि घि फकष ने मान्छेहरूको लावग पेिोल पम्प िा कम्म्बनीलाई केही समय आिाम गन ेस्थानको रूपमा प्रयोग 

गरिन्छ। त्यहा,ँ (1)िािाको पानी, (2)शौचालय प्रयोग ि (3)सिक जानकािी प्रदान गने आदद गिी सहयोग गरिन्छ। 

【इकोनोमी-क्लास लसन्ड्रोम (विप भेन थ्रम्बोलसस ि पल्मोनिी एम्बोलस)】 

लामो समय नचललकन एकै ठाउँमा बलसिह्यो िा सुवतिह्यो भन े िुट्टाको नशामा िगत जमेि दढको हुन्छ (विप भेन 

थ्रम्बोलसस)। त्यो फोक्सो वति बगिे िक्तिावहनीमा जम्यो (पल्मोनिी थ्रम्बोलसस→पल्मोनिी एम्बोलस) भन,े यो िोगले ज्यान 

जान पवन सक्छ।  

【प्राथममक उपचाि केन्र】 

विपदक्ो बलेा तोवकएको आश्रय स्थल आददमा लचवकत्सा कमषचािीहरू जम्मा भई, वबिामीको प्राथममक उपचाि गन ेठाउँ। 
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2-2 और्मि ि ब्याने्डज कहाँ पाउन सवकन्छ? मलाई रुघा लागेको छ। म कहाँ लचवकत्सकलाई देिाउन सक्छु? 

 

(1) नजजकको प्राथममक उपचाि केन्रमा गएि देिाउनहुोस्। पैसा लाग्दैन। वबमा कािष पवन चाहहिदैन। (→नजजकको प्राथममक 

उपचाि केन्रको जानकािी ददनुहोस्।)  

 

(2) उच्च ज्िोिो आएको बेला, उच्च ज्िोिो आएको कुिा लचवकत्सकलाई भन्नहुोस्।  

(इन्फ्लुएन्जा फैललिहकेो हुनाल,े सकेसम्म लछटो लचवकत्सकलाई देिाउनुहोस्।)  

 

2-3 मसँग पैसा (वबमा कािष) नभएपवन लचवकत्सकले मलाई हनेुषहुन्छ? 

 

नजजकको प्राथममक उपचाि केन्रमा देिाउन जानुहोस्। त्यहाँ पैसा लाग्दैन। वबमा कािष पवन चाहहिदैन। (→नजजकको प्राथममक 

उपचाि केन्रको जानकािी ददनुहोस्।)  

 

2-4 मलाई जापानी भार्ा आउँदैन। लचवकत्सकलाई देिाउने बेला के गदाष िाम्रो हुन्छ? 

 

(1) भुकम्प जाने वबभिकै प्राथममक उपचाि केन्रमा अनुिाद गन ेमान्छे हुदैँन। जापानी भार्ा जानेको मान्छेसँग जानहुोस्। 
 

(2) जापानी भार्ा बुझ्ने मान्छे नभेटाएमा, ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयको व्यलक्तलाई सोध्नहुोस्। केही 

समय लाग्छ ति ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयको व्यलक्तले अनुिाद गने मान्छे िोजजददनहुुन्छ। पैसा 

लाग्दैन। 

 

2-5 लचनेको मान्छेको मृत्यु भयो। मैले के गनुषपछष? 

 

(1) नजजकको प्रहिीलाई भन्नहुोस्। प्रहिी हनेष नआएसम्म त्यवतकै त्यही बस्नहुोस्।  

   (→नजजकको प्रहिी कायाषलयको जानकािी ददनहुोस्।) 

 

(2) प्रहिी कायाषलय थाहा नभएमा, नजजकको आश्रय स्थलमा भएको ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयको 

व्यलक्तसँग सल्लाह गनुषहोस्। (→नजजकको आश्रय स्थलको जानकािी ददनुहोस्।)  

 

(3) मृत्यु भएको मान्छेको परििाि िा लचनेको मान्छे थाहा भएमा, ती मान्छेहरूलाई िबि गनुषहोस्। साथै प्रहिी िा ििा 

(नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयको व्यलक्तलाई मृत्यु भएको मान्छेको फोन नम्बि, बस्ने ठाउँ, परििािको 

जानकािी ददनुहोस्।  
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◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

3 िानेकुिा 

 

3-1 वपउन ेपानी ि िानेकुिा कहाँ पाउन सवकन्छ? 

 

(1) पानी, िाना, कम्बल आदद आश्रय स्थलमा ललन सवकन्छ। जापानी नागरिक ि विदेशी नागरिक ुबैलाई एकै कुिाहरू 

ददइन्छ। ललने बलेा लाइनमा बस्नहुोस्। (→नजजकको आश्रय स्थलको जानकािी ददनहुोस्।)  

 

(2) िािो वबवियो। अवहल ेममषत गदैछौं। िािो प्रयोग गनष सवकन ेबनाउन 1 हप्तादेष्ट्ि 2 हप्तासम्म लाग्छ। त्यो बलेासम्म 

अस्थायी पानी आपरू्ति स्टेसन, पानी ट्यान्कि िा आश्रय स्थलबाट पानी ललनुहोस्। 

 

3-2 हलाल फुि (इस्लाम िमाषिलम्म्बहरूले िान सक्न ेमासुको प्रकाि) कहाँ पाइन्छ? 

 

आश्रय स्थलमा छैन। हलाल फुि आफैले िोज्नुहोस्। आश्रय स्थलमा उपलब्ध िानेकुिाहरू मध्यबेाट िान सक्ने कुिा 

िानहुोस्। 

 

 

3-3 म कहाँ िाना पकाउन सक्छु? 

 

तपाईं आश्रय स्थलमा िाना पकाउन सक्नुहुन्न। घि फकेि ग्यास प्रयोग गनष सवकने भएपलछ िाना पकाउनहुोस्। 40 ददन 

जवतमा ग्यास प्रयोग गनष सवकने हुन्छ।  

ठूलो भुकम्प पलछ ग्यास बन्द हुन्छ। ग्यास प्रयोग गने बलेा कोठा बावहि िा घि (भिन) बावहि भएको ग्यास ममटिको बटन 

लथच्नुहोस्। ग्यास ममटिको िातो बिी वनभपेलछ प्रयोग गनष सवकन्छ। ग्यास ललक भएको छ िा छैन वनश्चय गिेपलछ प्रयोग 

गनुषहोस्। 

 

3-4 मेिो बच्चालाई अण्िा (दूि, गहुँको वपठो आदद) को एलजी छ। मेिो बच्चाले िान हुने िानेकुिा कहाँ पाउन सवकन्छ? 

 

आश्रय स्थलमा अण्िा आदद प्रयोग नगरिएको विशेर् िानकुेिा हुन सक्छ। आश्रय स्थलमा सम्बम्न्धत व्यलक्तलाई सोध्नहुोस्। 

विशरे् िानेकुिा छैन भनिे बताइएको िण्िमा, िान सक्न ेकुिा वनश्चय गिी िानुहोस्। 

 

3-5 बच्चाको दूि ि बेबी फुि कहाँ पाइन्छ? 

 

नजजकको आश्रय स्थलमा पाउिि दूि, बेबी फुि ि ओिायू (वगलो भात िा जाउलो) हुन्छ। सम्बम्न्धत व्यलक्तलाई सोध्नुहोस्। 

【हलाल फुि】इस्लामको काननु बमोजजम तयाि गरिएको िानेकुिा। 
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(→नजजकको आश्रय स्थलको जानकािी ददनहुोस्।)  

 

3-6 िानेकुिा कहा ँवकन्न सवकन्छ? 

 

सम्भित: भकुम्प गएको １ देष्ट्ि 2 हप्ता जवतमा पसल िोललन्छ। पसलमा वफताष ददने िुरा पैसा नहुने हुनाल,े सानो नोट िा 

िुरा पैसा ललएि वकन्न जानहुोस्। 

 

3-7 तातो िानेकुिा कहाँ िान सवकन्छ? 

 

2 देष्ट्ि 4 ददन जवत भएपलछ आश्रय स्थलमा तातो िानेकुिा िान सवकन्छ। जापानी नागरिक ि विदेशी नागरिक ुबैल ेिान 

सक्छन्। लाइनमा बसेि क्रम अनसुाि ललनहुोस्। (→नजजकको आश्रय स्थलको जानकािी ददनहुोस्।)  

 

3-8 म नजजकको चचषमा छु। मैले िानकुिा पाउँछु? 

 

आश्रय स्थलमा िानेकुिा पाउनहुुन्छ। आश्रय स्थलमा सम्बम्न्धत व्यलक्तलाई सोध्नहुोस्। 

त्यसबेला सम्बम्न्धत व्यलक्तलाई चचषमा भएको मान्छेको सङ्ख्या भन्नुहोस्। 

(→नजजकको आश्रय स्थलको जानकािी ददनहुोस्।)  

 

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

 

4 सम्पकष  तथा जानकािी  

 

4-1 म परििािको सदस्य/लचनेको मान्छे िोजजिहेको छु। मैले के गनुषपछष? 

 

(1) वनम्न 5 िटा तरिकाहरू छन्। 

पवहलो, परििाि/लचनकेो मान्छे बस्ने ठाउँ नजजकको आश्रय स्थलमा सम्बम्न्धत व्यलक्तलाई सोध्नहुोस्। (→नजजकको 

आश्रय स्थलको जानकािी ददनुहोस्।)  

 

(2) दोस्रो, फोनबाट सन्देश छोि्न/ेप्राप्त गने तरिका हो। 

फोन प्रयोग गिी, NTT को विपदक्ो बलेा सन्देश छोि्न/ेसुन्न ेिायल  “171” मा ि मोबाइल फोन कम्पनीको विपदक्ो 

बेला सन्देश छोि्ने/प्राप्त गन ेबोिष मा सन्देश छोि्न/प्राप्त गनष सवकन्छ। साथै इन्टिनेट प्रयोग गनष सवकने मोबाइल फोन 

िा स्माटष फोनबाट जुन ैकम्पनीको मोबाइल फोन िा स्माटष फोनमा पवन सन्देश पठाउन सवकन्छ।  

यदद तपाईंले सम्पकष  गनष चाहेको मान्छेले विपदक्ो बेला सन्देश छोि्ने/सुन्न ेिायल अथिा मोबाइल फोन कम्पनीहरूको 

विपदक्ो बलेा सन्देश छोि्ने/प्राप्त गने बोिष मा सन्देश छोिेको भएमा, तपाईं त्यो व्यलक्तको फोन नम्बि प्रयोग गिी सन्देश 

प्राप्त गनष सक्नहुुन्छ। 
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(3) तेस्रो, ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयमा सोध्नहुोस्। 

 

(4) चौथो, तपाईंले सम्पकष  गनष चाहेको मान्छेको देशको िाजदूतािासमा सोध्नहुोस्। 

 

(5) पाचौ, दट. भभ. हनेुषहोस् िा िेवियो सुन्नहुोस्। ठूलो भुकम्प पलछ 3 ददनदेष्ट्ि 1 हप्ता जवतमा दट.भभ. िा िवेियोमा सूचना 

ददन ेगरिन्छ। 

 

 

4-2 विपदक्ो बेला कसिी जानकािी प्राप्त गनष सवकन्छ? 

 

(1) नजजकको आश्रय स्थलमा जानकािी पाउन सवकन्छ। (→नजजकको आश्रय स्थलको जानकािी ददनहुोस्।)  

 

सिैं प्रहिी, आगलागी वनयन्त्रण विभाग, ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयल ेप्रदान गन ेजानकािी सुन्ने ि 

हेने गनुषहोस्। 

 

(2) ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयको जानकािी प्रदान गने गािीले जानकािी दददै घुममिहेको हुन्छ। जापानी 

भार्ा नबुझ्ने भएमा, तपाईंको भार्ा बुझ्ने व्यलक्तलाई कस्तो जानकािी ददइिहेको छ, सोध्नहुोस्।  

 

(3) बावहि बेलाबेलामा सुवनने आिाज, ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयले ददने सूचनाको प्रसािण हो। ििा 

(नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयले ददन ेसूचना सुन्नहुोस्। जापानी भार्ा नबुझ्न ेभएमा, तपाईंको भार्ा बुझ्न े

व्यलक्तलाई कस्तो जानकािी ददइिहकेो छ, सोध्नहुोस्। 

 

(4) नजजकको आश्रय स्थलमा भएको ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयको व्यलक्तसँग सल्लाह गनुषहोस्। 

 

(5) टोक्यो महानगिपाललका, ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयको होमपेज िा सूचनापत्र हेनुषहोस्। 

 

(6) टोक्यो महानगिपाललका िा तपाईं बस्ने क्षते्रको विपद ्िोकथाम एन्प्लकेशन हेनुषहोस्। 

 

【विपदक्ो बलेा सन्देश छोि्न/ेसुन्ने िायल】 

भुकम्पीय तीव्रता गणुाङ्क 6 तल्लो िा सो भन्दा बढीको भुकम्प आएको बलेा, भुकम्प प्रभावित क्षते्रमा फोन सम्पकष  हुन े

सम्भािना कम हुने भएकोल,े सन्देश छोि्न िा सन्देश सुन्न सवकने NTT को सेिा। 

 

【विपदक्ो बलेा सन्देश छोि्न/ेप्राप्त गने बोिष】 

भुकम्पीय तीव्रता गणुाङ्क 6 तल्लो िा सो भन्दा बढीको भुकम्प आएको बलेा मोबाइल फोन िा स्माटष फोन प्रयोग गिी 

सन्देश छोि्न िा प्राप्त गनषको लावग सब ैमोबाइल फोन कम्पनीहरूले प्रदान गने सन्देश बोिष सेिा। 
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(7) ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयले नवनकालेको अफिा िा िूटो सूचना एकल ेअकोलाई भन्न ेक्रमा फैललने 

गछष। साििान िहनुहोस्। अफिा िा िूटो जस्तो लाग्ने सूचना सुनमेा, ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयमा 

सोध्नुहोस्। 

 

4-3 विदेशी भार्ामा प्रसािण हुन ेकायषक्रम छ? 

 

(1) NHK को दोस्रो आिाज च्यानलमा ि NHK RADIO 2 (टोक्यो 693kHz 500kw) मा आपतकाललन चेतािनी घोर्णा 

प्रसािणको समयमा, विशाल सुनामी चतेािनी ि सुनामी चेतािनी घोर्णा गरिन ेबलेा, अिंेजी, कोरियन, चाइवनज ि 

पोतुषगाली गिी 4 भार्ाहरूमा जानकािी ददइन्छ। 

 

(2) NHK WORLD TV, 24 घण्टा नै अंिेजीमा प्रसािण गरिन्छ। NHK WORLD को होमपेज िा एन्प्लकेशनमा हनेष 

सवकन्छ। 

NHK WORLD RADIO, 17 िटा भार्ाहरूमा प्रसािण गरिन्छ। NHK WORLD को होमपेज िा एन्प्लकेशनमा 

सुन्न सवकन्छ। 

 

(3) AFN (American Forces Network टोक्यो 810kHz), अंिेजीमा प्रसािण गरिन्छ। इन्टिनेटमा पवन सुन्न 

सवकन्छ।  

 

4-4 इन्टिनेट चलेन। मैले के गनुषपछष? 

 

ठूलो भुकम्प गएको बलेा, मोबाइल कम्पनी आददको Wi-Fi स्पोट भूकम्प गएदेष्ट्ि 72 घण्टा भभत्रमा वन:शुल्क प्रयोग गनषको 

लावग उपलब्ध हुनेछ। Wi-Fi स्पोट नजजक गएि Wi-Fi अन गिेपलछ, नेटिोकष को नाम (SSID) “00000JAPAN” चयन 

गनुषहोस्। सबलैे वन:शुल्क Wi-Fi प्रयोग गनष सक्नछेन्। जसल ेपवन चलाउन सक्न ेWi-Fi भएकोल,े सेक्युरिटीबाि ेसाििान 

िहनहुोस्। परििाि सुिभक्षत भए नभएको वनश्चय गनष िा आिश्यक जानकािी िोज्नको लावग मात्र प्रयोग गनुषहोस्।  

 

4-5 टोक्यो महानगिपाललका भभत्रको िेनको अिस्था थाहा पाउन चाहन्छु। 

 

(1) टोक्यो महानगिपाललका भभत्र चल्ने JR, सबि,े वनजी कम्पनीको िेनहरू कुनै पवन चलेको छैन।  

 

(2) ○○ लाइनको िेन, ○○ स्टेसन ि ○○ स्टेसनको वबचमा चलकेो छैन।  

 

(3) ○○ लाइनको िेन, ○○ स्टेसन ि ○○ स्टेसनको वबचमा चलकेो छ।  

 

4-6 गािीमा जान चाहन्छु। मलाई सिकमा गािी चलाउन ददइन्छ? 

 

(1) प्रहिी िा आगलागी वनयन्त्रण, ज्यान जोगाउनको लावग वनकाललएको गािी ि मोटिसाइकल (आपतकाललन अिस्थामा, 
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सामान ढुिानीको लावग आदद) मात्र सिकमा गिुाउन पाइन्छ। सामान्य गािी ि मोटिसाइकल गिुाउन पाउन ेनभएसम्म 

नचलाउनहुोस्। साथ,ै लुप 7 को भभत्री लने ि ठूला सिकहरू बन्द छन्।  

 

(2) दट. भभ. ि िेवियोमा सिकको जानकािी ददइिहेको छ। 

 

(3) कहाँ जान चाहनुहुन्छ? ○○ बाट ○○ मा जानको लावग ○○ नम्बिको सिकबाट जानहुोस्। ○○ नम्बिको 

सिक, ○○ अगाविको सिक हो। 

 

4-7 हुलाक माफष त लचठ्ठी आदद पठाउन सवकन्छ? कहाँ गएि पठाउनुपछष?  

 

(1) हुलाक माफष त लचठ्ठी आदद पठाउन सवकन ेिा नसवकने कुिा नजजकको आश्रय स्थलमा थाहा पाउन सवकन्छ। (कवत 

ठूलो विपद ्आएको छ, त्यस अनसुाि फिक हुन्छ।) (→नजजकको आश्रय स्थलको जानकािी ददनुहोस्।)  

 

(2) आश्रय स्थल बाहके, दट. भभ. ि िेवियोमा पवन जानकािी ददइिहकेो छ। 

 

4-8 प्राथममक विद्यालय (वनम्न माध्याममक विद्यालय) कवहल ेदेष्ट्ि सुरु हुन्छ? 

 

(1) प्राथममक विद्यालय (वनम्न माध्याममक विद्यालय) ले फोन िा इमेल माफष त जानकािी गिाउनेछ। फोन वबविएको भएमा, 
तपाईंलाई सम्पकष  गनष सवकने फोन नम्बि विद्यालयलाई ददनहुोस्। 

 

(2) प्राथममक विद्यालय (वनम्न माध्याममक विद्यालय) अथिा तपाईं बस्ने ठाउँ नजजकको आश्रय स्थलमा थाहा पाउन सवकन्छ। 
आश्रय स्थलको सूचना पाटी (इन्फिमेसन बोिष) हेनुषहोस्। आश्रय स्थलमा सम्बम्न्धत व्यलक्तलाई सोध्नहुोस्। (→नजजकको 
आश्रय स्थलको जानकािी ददनुहोस्।)  

 

(3) प्राथममक विद्यालय (वनम्न माध्याममक विद्यालय) भएको ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयमा सोध्नहुोस्। 
 

4-9 उच्च माध्याममक विद्यालय (विश्वविद्यालय, भोकेशनल स्कुल, जापानी भार्ा विद्यालय) कवहल ेदेष्ट्ि सुरु हुन्छ? 

 

(1) उच्च माध्याममक विद्यालय (विश्वविद्यालय, भोकेशनल स्कुल, जापानी भार्ा विद्यालय) मा सोध्नहुोस्। 
 

(2) उच्च माध्याममक विद्यालय (विश्वविद्यालय, भोकेशनल स्कुल, जापानी भार्ा विद्यालय) भएको ििा (नगिपाललका िा 
गाउँपाललका) कायाषलयमा सोध्नहुोस्। 

 

(3) इन्टिनेटमा िोज्नहुोस्। 

 

4-10 उच्च माध्याममक विद्यालय (विश्वविद्यालय) को प्रिेश पिीक्षा ददन सवकन्छ? 
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(1) उच्च माध्याममक विद्यालय (विश्वविद्यालय) मा सोध्नहुोस्। 
 

(2) उच्च माध्याममक विद्यालय (विश्वविद्यालय) भएको ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयमा सोध्नुहोस्। 
 

(3) इन्टिनेटमा िोज्नहुोस्। 

 

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

 

5 दैवनक जीिन 

 

5-1 लिाकपिा िा कम्बल आदद पाउन सवकन्छ? 

 

नजजकको आश्रय स्थलमा कम्बल िा टािल ि भभवत्र िस्त्र आदद पाउन सवकन्छ। जापानी नागरिक ि विदेशी नागरिक ुबलैाई 

एकै कुिाहरू ददइन्छ। ढुक्क हुनुहोस्। ललन ेबेला लाइनमा बस्नुहोस्। (→नजजकको आश्रय स्थलको जानकािी ददनहुोस्।)  

 

5-2 म कहाँ नुहाउन सक्छु? 

 

आश्रय स्थलमा नहुाउन े ठाउँ छैन। नुहाउन े ठाउँ सम्बन्धी जानकािीको लावग, नजजकको आश्रय स्थलको सूचना पाटी 

(इन्फिमेसन बोिष) मा हेनुषहोस्। (→नजजकको आश्रय स्थलको जानकािी ददनहुोस्।)  

 

5-3 मैले घिमा जनािि (पेट) पालेको छु। कहाँ ललएि जानुपछष? घिमा पालेको जनािि (पेट) को िानेकुिा छ? 

 

घिमा पालेको जनािि (पेट) लाई आश्रय स्थलमा ललएि जानहुोस्। कुनै-कुनै आश्रय स्थलमा घिमा पालेको जनािि (पेट) को 

लावग ठाउँ (केज) हुन्छ। पालकेो जनािि (पेट) लाई िाख्ने केज आफ्नो घिमा भएमा, त्यो ललएि आश्रय स्थलमा जानुहोस्। 

घिमा पालेको जनािि (पेट) को िानकुेिा आश्रय स्थलमा छैन। आफैले ललएि आउनहुोस्। (→नजजकको आश्रय स्थलको 

जानकािी ददनुहोस्।)  

 

5-4 बैंक कवहले िोललन्छ? बैंकबाट पैसा भिक्न सवकन्छ? 

 

दट. भभ. िा िेवियो ि आश्रय स्थलको सूचना पाटीमा बैंक िोललन ेददनबािे जानकािी ददइनछे। लगभग 3 ददनदेष्ट्ि 1 हप्ता 

जवतमा पैसा भिक्न सक्नहुुनछे। पसैा भिक्न जाने बलेा आफ्नो परिचय िुल्ने प्रमाणपत्र ि बैंकको पासबुक ललएि जानहुोस्। 

 

【परिचय िुल्न ेप्रमाणपत्र】 

पासपोटष, बसोबास कािष, सिािी चालक अनुमवतपत्र , वबमा कािष, कमषचािी ID, विद्याथी ID आदद 



 

11 

5-5 फोहोि कहाँ फाल्नुपछष? 

 

(1) ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) को फोहोि सङ्कलन गन ेगािी, घिको फोहोि सङ्कलन गनष आउँछ। आउने ददन 

नजजकको आश्रय स्थलमा सोध्नुहोस्। 

बाल्न सवकने फोहोि (कागज, सब ैप्रकािका प्लास्स्टकहरू आदद) ि बाल्न नसवकन ेफोहोि (िात,ु लससा आदद)। क्यान 

ि बोतल छुट्याएि वनकाल्नहुोस्। 

ममवत तोकेि ठूलो आकािको फोहोि सङ्कलन गनष आउँछन्। त्यो ददन फर्निचि आदद ठूलो आकािको फोहोि 

वनकाल्नहुोस्। (→नजजकको आश्रय स्थलको जानकािी ददनहुोस्।)  

 

(2) फोहोि जम्मा गन ेठाउँ ि ममवत (बाि) थाहा पाउनको लावग नजजकको आश्रय स्थलको सूचना पाटी हेनुषहोस्। अथिा 

सम्बम्न्धत व्यलक्तलाई सोध्नुहोस्। (→नजजकको आश्रय स्थलको जानकािी ददनहुोस्।)  

 

(3) भत्केको घि िा आगलागी भएको घि हटाउनको लावग “विपद ्क्षवत प्रमाणपत्र” आिश्यक हुन्छ। ििा (नगिपाललका िा 

गाउँपाललका) मा सल्लाह गनुषहोस्। (→ “विपद ्क्षवत प्रमाणपत्र” बाि ेबुिाउनहुोस्।)  

 

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

 

6 लाइफलाइन 

 

6-1 वबजुली, िािो ि ग्यास कवहलेदेष्ट्ि प्रयोग गनष सवकन्छ? 

 

(1) तपाईं कहाँ बस्नहुुन्छ? कुन ििा, कुन टोल हो?  

(○○ ििा, ○○ टोल हो।)  

○○ ििाको ○○ क्षेत्रमा वबजुली, िािो ि ग्यास बन्द छ। केही ददन प्रयोग गनष सहकिदैन। लछटोमा वबजुली 2 देष्ट्ि 3 

ददन जवतमा, िािो 1 देष्ट्ि 2 हप्ता जवतमा ि ग्यास 40 ददन जवतमा प्रयोग गनष सवकने हुन्छ।  

 

(2) ○○ ििाको ○○ क्षते्रमा ○○ तारिि वति वबजुली प्रयोग गनष सवकने हुन्छ। वबजुलीबाट चल्न ेसामानहरू बन्द 

गिेको छ िा छैन वनश्चय गनुषहोस्। ग्यास ललक भएको छ िा छैन वनश्चय गिेपलछ प्रयोग गनुषहोस्। ग्यास ललक भएको 

भएमा, ग्यास गनाउँछ। 

 

(3) ○○ तारिि वति ग्यास प्रयोग गनष सवकन ेहुन्छ। ग्यास प्रयोग गन ेबलेा ग्यास ममटिको बटन लथच्नुहोस् ि िातो बिी 

वनभपेलछ प्रयोग गनष सक्नहुुन्छ। ग्यास ललक भएको छ िा छैन वनश्चय गिेपलछ प्रयोग गनुषहोस्। ग्यास ललक भएको भएमा, 

ग्यास गनाउँछ। 
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6-2 गािी प्रयोग गनष चाहन्छु। पिेोल कहाँ वकन्न सवकन्छ? 

 

(1) सिक िलुेको छ िा छैन वनश्चय गनुषहोस्।  

 

(2) अवहले कहाँ हुनुहुन्छ? नजजकको ○○ पेिोल पम्पमा वकन्न सवकन्छ। ठेगाना, ○○ ििा, ○○ टोल, ○ भिन 

नम्बि हो। सिक जाम हुने हुनाल,े सकेसम्म गािी प्रयोग नगनुषहोस्।  

 

6-3 सिक कवहल ेिलु्छ? कुन सिक िुला छ? 

 

कहाकँो सिकबाि ेथाहा पाउन चाहनहुुन्छ?  

○○ बाट ○○मा जान े ○○ नम्बिको सिक, ○○देष्ट्ि ○○सम्म बन्द छ। ○○ नम्बिको सिक ○ मवहना ○ 

तारिि वति (○ मवहना पलछ) िलु्छ।  

 

6-4 िेन (पानी जाहज ि हिाई जाहज) कवहलेदेष्ट्ि चढ्न सवकन्छ? कहाँको िेन (पानी जाहज ि हिाई जाहज) चलेको छ?  

 

िेन (पानी जाहज ि हिाई जाहज) बाि ेदट. भभ. ि िेवियोमा जानकािी ददइिहेको छ। 

 

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

 

7 आिास 

 

7-1 म आफ्नो घि छोिेि साथीको घिमा जान्छु। मैले के गनुषपछष? 

 

(1) घि भत्केको अिस्थामा तपाईं कहाँ जानभुएको छ भने कुिा थाहा हुने गिी कागजमा लेिेि िा लचन्ह टाँसेि जानहुोस्।  

 

(2) घि छोिेि जाने िण्िमा, 1 हप्तामा 1 पटक जवतमा तपाईं बसोबास गने ठाउँको ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) 

कायाषलयले ददएको सूचना हनेुषहोस्। 

ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयबाट आउन ेसूचना, नजजकको आश्रय स्थलको सूचना पाटीमा हनेुषहोस् 

अथिा सम्बम्न्धत व्यलक्तलाई सोध्नहुोस्। 

 

(3) बसोबास गने गिेको घिबाट टाढा ठाउँमा लामो समय बस्न े बेला िा अन्त कत ै घि सने बेला, सिेको ठाउँको ििा 

(नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयमा आिश्यक प्रवक्रया गनुषहोस्। 

 

7-2 मेिो घि भत्केला जस्तो छ। मैले के गनुषपछष? 
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(1) टोक्यो महानगिपाललका कायाषलय िा ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयमा दताष गरिएको घिहरू बाि ेिाम्रो 

जानकािी भएको व्यलक्त, तपाईंको घि प्रयोग गनष सवकन ेअिस्थामा छ िा छैन, हनेष आउनुहुन्छ। हेनष नआएसम्म घि भभत्र 

नपस्नुहोस्। 

घिबाि ेिाम्रो जानकािी भएको व्यलक्तले तपाईंको घि प्रयोग गनष सवकने अिस्थामा छ िा छैन, हेरिसकेको िण्िमा, घिमा 

नवतजा टाँलसएको हुन्छ।  

 

(2) ठूलो भकुम्प पलछ केही पिाकम्पनहरू आउन ेगछष। घि नजजक पुगेपलछ साििान िहनहुोस्।  

 

7-3 मेिो घि भत्केको छ। घि ममषत गनष मैले के गनुषपछष? 

 

(1) घि भत्केको भएमा, ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयमा सल्लाह गनुषहोस्। ििा (नगिपाललका िा 

गाउँपाललका) कायाषलयबाट “विपद ्क्षवत प्रमाणपत्र” ललनहुोस्। भत्केको घि हटाउने बलेा ि क्षवतपरू्ति िकम ललने बलेा 

“विपद ्क्षवत प्रमाणपत्र” आिश्यक हुन्छ। 

 

(2) पूणष रूपमा घि भत्केि नया ँघि बनाउन ेबलेा, घि बनाउन ऋण ललन सवकन्छ। ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) 

कायाषलयमा सल्लाह गनुषहोस्। 

 

(3) घि ममषत गने बलेा, ममषत कायष सुरु गनुष अगावि कस्तो ममषत कायष गन,े कवत लाग्छ आदद लिेेको सम्िौतापत्र 

बनाउनहुोस्। नहतारिकन, ठगी नहुने गिी सििानीपूिषक गनुषहोस्।  

 

(4) कसलाई ममषत गनष लगाउन ेथाहा नभएमा िा लचन्ता लागकेो कुिा भएमा, ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयमा 

सल्लाह गनुषहोस्। 

 

 

7-4 घिमा आगलागी भएमा मैले के गनुषपछष? 

 

नजजकको आगलागी वनयन्त्रण विभागमा सल्लाह गनुषहोस्। 

आगलागी वनयन्त्रण विभागबाट “विपद ्क्षवत प्रमाणपत्र” (क्षवत भएको प्रमाणपत्र) ददइन्छ। क्षवतपूर्ति िकम ललनको लावग 

“विपद ्क्षवत प्रमाणपत्र” आिश्यक हुन्छ। (→नजजकको आगलागी वनयन्त्रण विभागको जानकािी ददनहुोस्।)  

 

7-5 मेिो घि भष्ट्त्कयो। (मेिो घिमा आगलागी भयो।) मैले जीिन वनिाषह आददको लावग पैसा पाउँछु? 

 

【विपद ्क्षवत प्रमाणपत्र】 

विपदक्ो कािण क्षवत भएको घिको ििा, नगिपाललका िा गाउँपाललकाद्वािा शिके्षण गरिन्छ ि वनश्चय गरिएको क्षवत 
प्रमाभणत हुने गिी, ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) प्रमिुद्वािा प्रमाणपत्र जािी गरिन्छ। सामान्यतया: एउटा परििािलाई 
एउटा जािी गरिन्छ। 
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(1) ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयमा सल्लाह गनुषहोस्। 

“विपद ् क्षवत प्रमाणपत्र” (क्षवत भएको प्रमाणपत्र) ललनुहोस्। क्षवतपूर्ति िकम ललनको लावग “विपद ् क्षवत प्रमाणपत्र” 

आिश्यक हुन्छ। 

 

(2) ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयले क्षवतपरू्ति िकम वितिण गने बेला, वनिासी दताष गिकेो विदेशी नागरिकल े

पवन क्षवतपरू्ति िकम पाउनछेन्। ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयले त्यस बाहके पवन, समस्या पिकेा 

वनिासीहरूलाई जीिन वनिाषहको लावग आिश्यक पैसा ऋण ददन ेि घि ममषत गन ेबेला ममषत िचष ऋण ददने गदषछ। 

कसिी ऋण ददने भन्ने चाहहि ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलय अनुसाि फिक हुने हुनाल ेििा (नगिपाललका 

िा गाउँपाललका) को कायाषलयमा सल्लाह गनुषहोस्। 
 

(3) तपाईंको घि (भािाको घि होइन, आफ्नो नामको घि) भत्केको िण्िमा ि भुकम्प वबमा गिेको भएमा, तपाईंल ेपैसा 

पाउनहुुन्छ। वबमा कम्पनीमा आिश्यक प्रवक्रया गनुषहोस्।  

 

7-6 यो शहि/टोल कसिी पवहलेको जस्तै बन्छ? 

 

बसोबास गने वनिासीहरू छलफल गिी, कस्तो शहि/टोल बनाउन ेभन्ने वनणषय गरिन्छ। त्यसपलछ भिन वनमाषण कायष गरिन्छ। 

कवहलेकाहीँ शहि/टोल कायाषलयको सम्बम्न्धत व्यलक्त पवन सहभागी हुन्छन्। छलफल 2, 3 िर्षमा लसदम्िन पवन सक्छ, 10 

िर्ष िा सो भन्दा बढी लाग्न पवन सक्छ। छोटो समयमै वनिासीहरूको विचाि ममलमेा, लछटो भिन वनमाषण गनष सवकन्छ। 

छलफलको बलेा सहयोग गनुषहोस्।  

 

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

 

8 प्रवक्रया तथा प्रमाणपत्र 

 

8-1 मेिो घि भष्ट्त्कयो। मैले के गनुषपछष? 

 

ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयबाट “विपद ्क्षवत प्रमाणपत्र” (क्षवत भएको प्रमाणपत्र) ललनहुोस्।  

(→ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयको जानकािी ददनहुोस्।)  

 

8-2 मेिो घिमा आगलागी भयो। मैले के गनुषपछष? 

 

आगलागी वनयन्त्रण विभागबाट “विपद ्क्षवत प्रमाणपत्र” (क्षवत भएको प्रमाणपत्र) ललनुहोस्। 

(→आगलागी वनयन्त्रण विभागको जानकािी ददनुहोस्।)  
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8-3 मेिो पासपोटष हिायो। मैले के गनुषपछष? 

 

आफ्नो देशको िाजदूतािासमा पासपोटष पुन: जािीको लावग आिश्यक प्रवक्रया गनुषहोस्। के-कस्ता कागजातहरू चावहन्छ 

भन्ने बाि ेिाजदूतािासमा सोध्नहुोस्।(→िाजदूतािासको जानकािी ददनुहोस्।)  

 

8-4 मेिो भभसा लसदम्ियो। मैले के गनुषपछष? 

 

टोक्यो अध्यागमन ब्युिोमा भभसा लम्बाउनको लावग आिश्यक प्रवक्रया गनुषहोस्। के-कस्ता कागजातहरू चावहन्छ भन्नेबाि े

टोक्यो अध्यागमन ब्युिोमा सोध्नुहोस्। 

टोक्यो अध्यागमन ब्युिोको इनफमसेन सेन्टि (विदेशी भार्ामा सल्लाह गनष सक्ने िेस्क) को फोन नम्बि 

0570-013904 हो। 

 

8-5 मेिो बसोबास कािष हिायो। मैले के गनुषपछष? 

 

टोक्यो अध्यागमन ब्युिोमा बसोबास कािष पनु: जािीको लावग आिश्यक प्रवक्रया गनुषहोस्। परिचय िुल्न ेप्रमाणपत्र ललएि 

जानुहोस्। 

 

8-6 मेिो सिािी चालक अनुमवतपत्र हिायो। मैले के गनुषपछष? 

 

प्रहिी कायाषलयमा सिािी चालक अनुमवतपत्र पुन: जािीको लावग आिश्यक प्रवक्रया गनुषहोस्। परिचय िुल्ने प्रमाणपत्र ललएि 

जानुहोस्। 

 

8-7 मैले क्षवतपूर्ति िकम पाउँछु? 

 

वनिासी दताष गिेको विदेशी नागरिकल ेक्षवतपूर्ति िकम पाउनछेन्। परिचय िुल्न ेप्रमाणपत्र ललएि ििा (नगिपाललका िा 

गाउँपाललका) कायाषलयमा आिश्यक प्रवक्रया गनुषहोस्। 

 

 

8-8 मैले छोटो अिमिको लावग ऋण पाउँछु? 

 

(1) वनिासी दताष गिेको विदेशी नागरिकल ेजीिन वनिाषहको लावग आिश्यक ऋण ललन सक्नुहुनछे। 
ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलय अनुसाि प्रणाली फिक हुने हुनाल,े ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) 
कायाषलयमा सल्लाह गनुषहोस्। परिचय िलु्ने प्रमाणपत्र ललएि ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयको कल्याण 

【परिचय िुल्न ेप्रमाणपत्र】 

पासपोटष, बसोबास कािष, सिािी चालक अनुमवतपत्र , वबमा कािष, कमषचािी ID, विद्याथी ID आदद। 
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शािा अथिा समाज कल्याण परिर्दम्ा आिश्यक प्रवक्रया गनुषहोस्। (→समाज कल्याण परिर्दक्ो ठेगाना ददनहुोस्।)  

 

(2) वनिासी दताष गिेको विदेशी नागरिकल,े घि ममषत गनष, घि भािामा ललन, घि बनाउन आददको लावग केही िकम ऋण ललन 
सक्नुहुनेछ।  

ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलय अनुसाि प्रणाली फिक हुने हुनाल,े ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) 
कायाषलयमा सल्लाह गनुषहोस्। परिचय िुल्ने प्रमाणपत्र ललएि ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयमा जानहुोस् 
ि आिश्यक प्रवक्रया गनुषहोस्।  

 

8-9 कि िा वबमा शुल्क आदद भकु्तानी गनष पैसा पुग्दैन। मैले के गनुषपछष? 

 

वनिासी दताष गिेको विदेशी नागरिकल े वनम्न कुिाहरूमा केही िा सम्पणूष छुट पाउन पवन सक्छन्। ििा (नगिपाललका िा 
गाउँपाललका) कायाषलय अनुसाि प्रणाली फिक हुने हुनाल,े ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयमा सल्लाह गनुषहोस्। 

 

・ कि 
・ वबमा शलु्क(नागरिक स्िास्थ्य वबमा शुल्क, नागरिक पेन्सन वबमा शुल्क, जेरठ नागरिक वबमा शलु्क, नर्सिङ वबमा शलु्क, 

नर्सिङ सुवििा प्रयोग शुल्क)  

・ नसषिी स्कुल शुल्क (नसषिी स्कुल, ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका)द्वािा संचाललत योउलचएन (वप्र-स्कुल))  

 

8-10 म फिक ठाउँमा सिें। मैले के गनुषपछष? 

 

सिेको ठाउँको ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयमा आिश्यक प्रवक्रया गनुषहोस्। के-कस्ता कागजातहरू चावहन्छ 
भन् नेबािे ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयमा सोध्नहुोस्। 

 

8-11 मेिो परििािको सदस्यको मृत्यु भयो। मैले के गनुषपछष? 

 

(1) घि भत्कन ेजस्ता ुघषटनाको कािण मृत्यु भएको िण्िमा, प्रहिी कायाषलयलाई सूलचत गिाउनुहोस्। 
प्रहिी हनेष नआएसम्म त्यवतकै िाख्नुहोस्। आिश्यक प्रवक्रयाबािे प्रहिीलाई सोध्नुहोस्। जापानी भार्ा बुझ्ने मान्छेसँग 
जानुहोस्।  

जापानी भार्ा बुझ्ने मान्छे नभेटाएमा, ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयको कमषचािीलाई सोध्नुहोस्। केही 
समय लाग्छ ति ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयको कमषचािीले अनुिाद गने मान्छे िोजजददनुहुन्छ। पसैा 
लाग्दैन। 

 

(2) अस्पतालमा मतृ्यु भएको बलेा, अस्पतालको सम्बम्न्धत व्यलक्तलाई सोध्नहुोस्। 
 

(3) ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयमा मतृ्यु भएको कुिाबािे जानकाि गिाउनुहोस्। प्रहिीबाट प्राप्त भएको शि 
पिीक्षण प्रमाणपत्र, अथिा अस्पतालमा प्राप्त भएको मृत्य ुप्रमाणपत्र (अथिा शि पिीक्षण प्रमाणपत्र) आिश्यक हुन्छ। 

 

(4) अस्न्तम संस्कािको लावग अस्न्तम संस्काि गरिददने ठाउँ िा तपाईंको िमष अनुसाि सम्बम्न्धत ठाउँ (चचष आदद) मा सल्लाह 
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गनुषहोस्। 
शि जलाउनको लावग दाहसंस्काि अनुमवतपत्र आिश्यक हुन्छ। ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयलाई 
मुत्युबािे सूलचत गिाउन ेकागजात बुिाएपलछ दाहसंस्काि अनमुवतपत्र ददइन्छ। दाहसंस्काि गिेपलछ, दाहसंस्काि गन े
ठाउँमा दफन अनुमवतपत्र ददइन्छ। 

 

(5) अिशेर् (मिेको मान्छेको हि्िी) लाई लचहान िा अिशेर् िाख्न ेभिनमा गाि्ने बलेा, मजन्दि (लचहान, चचष, लशन्तो मजन्दि 
तथा अन्य सम्बम्न्धत िार्मिक सुवििाहरू) मा सल्लाह गनुषहोस्। 
अिशेर् गाि्ने बलेा दाहसंस्काि गने ठाउँबाट प्राप्त गिकेो दफन अनमुवतपत्र आिश्यक हुन्छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【विपद ्पीवित सहयोग प्रणाली】 

विपद ्पीवितलाई आर्थिक ि दैवनक जीिन वनिाषहको लावग सहयोग, आिास उपलब्ध गिाउन ि पनुर्निमाषणको लावग सहयोग 

आदद गने सहयोग प्रणाली छ। “विपद ्पीवित सहयोग सम्बन्धी सब ैप्रकािको प्रणालीको रूपिेिा” (मस्न्त्रपरिर्द)् हेनुषहोस्। 

 

【विपद ्क्षवत प्रमाणपत्र】  

विपदक्ो कािण क्षवत भएको घिको ििा, नगिपाललका िा गाउँपाललकाद्वािा शिके्षण गरिन्छ ि वनश्चय गरिएको क्षवत 

प्रमाभणत हुने गिी, ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) प्रमिुद्वािा प्रमाणपत्र जािी गरिन्छ। सामान्यतया: एउटा 

परििािलाई एउटा जािी गरिन्छ। 

 

【बसोबास कािष】 

विदेशी नागरिकसँग 3 मवहना िा सो भन्दा लामो अिमि जापानमा बसोबास गने योग्यता भएको कुिा प्रमाभणत हुने कािष। 

 

【परिचय िुल्न ेकागजात】 

पासपोटष, बसोबास कािष, सिािी चालक अनुमवतपत्र , वबमा कािष, कमषचािी ID, विद्याथी ID आदद 

 

【शि पिीक्षण प्रमाणपत्र】 

लचवकत्सक िा प्रहिी लचवकत्सा पिीक्षकले जािी गने शि पिीक्षण गिेको पषु्ट्रट हुने कागजात। 

 

【मृत्यु प्रमाणपत्र】 

मृत्युको पषु्ट्रट गिेको लचवकत्सक िा दन्त लचवकत्सकले जािी गन ेमतृ्यकुो पषु्ट्रट हुने कागजात। 

 

【दाहसंस्काि अनमुवतपत्र】 

मृत्युबािे सूलचत गिाउने कागजात बुझाएपलछ ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयले जािी गन,े शि जलाउनको 

लावग आिश्यक कागजात। 
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◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

 

9 मनको उपचाि 

 

9-1 मेिो बच्चा भकुम्पको पीिाले गदाष उदास छ। मैले के गनुषपछष? 

 

(1) आश्रय स्थल आददमा ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयको पस्थब्लक हले्थ नसष िा नसष घुममिहेको हुन्छन्। 

बच्चा पस्थब्लक हले्थ नसष िा नसषलाई देिाउनहुोस्।  

 

(2) आश्रय स्थल आददमा स्ियंसेिक घुममिहकेो हुन्छन्। फुर्तिलो बनाउनको लावग वतनीहरू गीत गाउने, िले (गमे) िेल्न,े 

लचत्र बनाउने आदद गिी बच्चासँग िेल्छन्। त्यस्तो ठाउँमा बच्चालाई ललएि त्यसमा भाग ललनुहोस्। 

आश्रय स्थलको सूचना पाटी (इन्फिमेसन बोिष) मा सूचना हेनुषहोस्। आश्रय स्थलको सम्बम्न्धत व्यलक्तलाई सोध्नहुोस्। 

 

9-2 परििािको सदस्यको िा लचनेको मान्छेको मृत्यु भएकोल ेम उदास छु। मैले के गनुषपछष? 

 

(1) ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयको पस्थब्लक हेल्थ नसष िा नसष घमुमिहेको हुन्छन्। पस्थब्लक हले्थ नसष िा 

नसषलाई देिाउनहुोस्। 

 

(2) ु:ि लावगिहेको मान्छे तपाईं मात्र होइन। तपाईंले बोल्ने भार्ा बझु्ने, तपाईंलाई जस्तै ु:ि पिेको मान्छे अरू पवन छन्। 

आश्रय स्थल िा िार्मिक आस्था िाख्ने मान्छेहरू भलेा हुने ठाउँ (चचष आदद) मा त्यस्तो मान्छे िा साथीहरूसँग कुिाकानी 

गनुषहोस्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

【दफन अनुमवतपत्र】 

दाहसंस्काि गने ठाउँले जािी गिकेो, अिशरे्लाई लचहानमा दफन गनष अथिा अिशरे् िाख्ने भिनमा िाख्नको लावग आिश्यक 

कागजात। 
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◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

 

10 अन्य 

 

10-1 म विपद ्पीवित क्षेत्रमा िानेकुिा ि लिाकपिा पठाउन चाहन्छु। मैले के गनुषपछष? 

 

(1) के पठाउन चाहनहुुन्छ?  

(○○ पठाउन चाहनहुुन्छ।)  

○○, ○○ मा ललइिहेको छ। पठाउने ठेगाना, ○○ ििा, ○○・・・हो। पठाउने सामान अनसुाि सतषहरू फिक 

हुने हुनाले िाम्रोसँग हनेुषहोस्।  

 

(2) कहाँ पठाउन चाहनहुुन्छ? त्यो ठाउँ नजजकको, ○○ मा ललइिहेको छ। पठाउने ठेगाना, ○○ ििा, ○○・・・हो। 

 

10-2 म पैसा (चन्दा) ददन चाहन्छु। कहाँ ददन सवकन्छ? 

 

अवहले ललइिहेको ठाउँ, जापान ििे क्रस , ○○, ि ○○・・हो। कहाँ पैसा (चन्दा) ददन चाहनुहुन्छ? पैसा पठाउने िाता 

○○ हो। 

 

10-3 म जापानी भार्ा ि ○○ भार्ा बोल्न सक्छु। भुकम्पको कािण समस्यामा पिेको मान्छेलाई सहयोग गनष चाहन्छु। 
मैले के गनुषपछष? 

 

ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) को विपद ्स्ियंसेिक केन्र आददमा नाम लिेाउन सक्नहुुन्छ। फोन नम्बि ○○○○ 

हो। 

 

10-4 म जापानी भार्ा बोल्न सस्थक्दन ति मैले भुकम्पको कािण समस्यामा पिेको मान्छेलाई सहयोग गनष सक्न ेकुिा केही 

छ? 

 

कुन भार्ा बोल्न सक्नहुुन्छ?  

○○ ििामा ○○ देशको िेि ैमान्छेहरू बसोबास गछषन्। त्यहाँ ○○ भन्ने स्ियंसेिक समहू छ। त्यहा ँसोध्नुहोस्। फोन 

नम्बि ○○○○ हो। 
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《शब्दािली》 

【प्राथममक उपचाि केन्र】 

विपदक्ो बेला तोवकएको आश्रय स्थल आददमा लचवकत्सा कमषचािीहरू जम्मा भई, वबिामीको प्राथममक उपचाि गनष सवकन े

ठाउँ। 

 

【इकोनोमी-क्लास लसन्ड्रोम (विप भेन थ्रम्बोलसस ि पल्मोनिी एम्बोलस)】 

लामो समय नचललकन एकै ठाउँमा बलसिह्यो िा सुवतिह्यो भने िुट्टाको नशामा िगत जमेि दढको हुन्छ (विप भने 

थ्रम्बोलसस)। त्यो फोक्सो वति बगेि िक्तिावहनीमा जम्यो (पल्मोनिी एम्बोलस) भन,े यो िोगले ज्यान जान पवन सक्छ।  

 

【दाहसंस्काि अनुमवतपत्र】 

मृत्युबािे सूलचत गिाउने कागजात बुिाएपलछ, ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) कायाषलयले जािी गने, शि जलाउनको 

लावग आिश्यक कागजात।  

 

【घि फकष ने मान्छेहरूलाई सहयोग गने ठाउँ】 

विपदक्ो बलेा हहििेि घि फकष ने मान्छेहरूको लावग पेिोल पम्प िा कम्म्बनीलाई केही समय आिाम गने स्थानको रूपमा 

प्रयोग गरिन्छ। त्यहा,ँ (1)िािाको पानी, (2)शौचालयको प्रयोग ि (3)सिक जानकािी प्रदान गन ेआदद गिी सहयोग गरिन्छ। 

 

【भुकम्प पलछ तुरुन्तै भिनको जोष्ट्िम वनिाषिण】 

ठूलो भकुम्प पलछ ठूलो पिाकम्पनहरू आउने गछष। पिाकम्पनबाट हुने थप क्षवत हुन नददन, सम्बम्न्धत विशेर्ज्ञद्वािा भिन 

सुिभक्षत भए नभएको शिके्षण गरिन्छ। 

 

【विपदक्ो बेला सन्देश छोि्ने/सुन्ने िायल】 

भुकम्पीय तीव्रता गणुाङ्क 6 तल्लो िा सो भन्दा बढीको भुकम्प आएको बेला भुकम्प प्रभावित क्षते्रमा फोन सम्पकष  हुन े

सम्भािना कम हुने भएकोल,े सन्देश छोि्न िा सन्देश सुन्न सवकने NTT कम्युवनकेशन्ज कम्पनीले संचालन गिी, NTT 

वहगासी वनहोन ि NTT वनसी वनहोनल ेप्रदान गने सेिा। 

 

【विपदक्ो बेला सन्देश छोि्ने/प्राप्त गने बोिष】 

भुकम्पीय तीव्रता गणुाङ्क 6 तल्लो िा सो भन्दा बढीको भकुम्प आएको बेला मोबाइल फोन िा स्माटष फोन प्रयोग गिी 

सन्देश छोि्न िा प्राप्त गनषको लावग सब ैमोबाइल फोन कम्पनीहरूले प्रदान गने सन्देश बोिष सेिा। 

 

【बसोबास कािष】 

     विदेशी नागरिकसँग 3 मवहना िा सो भन्दा लामो अिमि जापानमा बसोबास गने योग्यता भएको कुिा प्रमाभणत हुने कािष। 
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【विपद ्पीवित सहयोग प्रणाली】 

विपद ्पीवितलाई आर्थिक ि दैवनक जीिन वनिाषहको लावग सहयोग, आिास उपलब्ध गिाउन ि पुनर्निमाषणको लावग सहयोग 

आदद गने सहयोग प्रणाली छ। “विपद ्पीवित सहयोग सम्बन्धी सब ैप्रकािको प्रणालीको रूपिेिा” (मस्न्त्रपरिर्द)् 24 

हेनुषहोस्। 

 

【शि पिीक्षण प्रमाणपत्र】 

लचवकत्सक िा प्रहिी लचवकत्सा पिीक्षकले जािी गने शि पिीक्षण गिेको पषु्ट्रट हुने कागजात। 

 

【मृत्य ुप्रमाणपत्र】 

मृत्युको पषु्ट्रट गिेको लचवकत्सक िा दन्त लचवकत्सकले जािी गन ेमतृ्यकुो पषु्ट्रट हुने कागजात। 

 

【हलाल फुि】 

इस्लामको कानुन बमोजजम तयाि गरिएको िानेकुिा। 

 

【आश्रय स्थल】 

विपदक्ो बेला आश्रय ललन आएका व्यलक्तहरू अस्थायी रूपमा बसोबास गनष सक्ने प्राथममक/वनम्न माध्याममक विद्यालय 

िा वनिासी केन्र। िानेकुिा, दैवनक उपभोग्य सामानहरू, कम्बल आदद भण्िािण गरिएको हुन्छ। 

 

【सुिभक्षत ठाउँ】 

विपदक्ो बलेा त्यो क्षते्रमा बसोबास गन ेवनिासीहरूल ेअस्थायी रूपमा आश्रय ललने पाकष  जस्ता ठाउँहरू  

 

【दफन अनुमवतपत्र】 

दाहसंस्काि गन े ठाउँल े जािी गिकेो, अिशेर्लाई लचहानमा दफन गनष अथिा अिशरे् िाख्ने भिनमा िाख्नको लावग 

आिश्यक कागजात। 

 

【परिचय िुल्ने प्रमाणपत्र】 

पासपोटष, बसोबास कािष, सिािी चालक अनुमवतपत्र, वबमा कािष, कमषचािी ID, विद्याथी ID आदद 

 

【विपद ्क्षवत प्रमाणपत्र】 

विपदक्ो कािण क्षवत भएको घिको ििा, नगिपाललका िा गाउँपाललकाद्वािा शिके्षण गरिन्छ ि वनश्चय गरिएको क्षवत 

प्रमाभणत हुने गिी, ििा (नगिपाललका िा गाउँपाललका) प्रमिुद्वािा प्रमाणपत्र जािी गरिन्छ। सामान्यतया: एउटा 

परििािलाई एउटा जािी गरिन्छ। 
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