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१.   निवासी दर्ाा 

(१) जापाि प्रवेश गरेपनि... 

िावसन्दाको नगरपावलकाको कायाालय मा दताा हुनुपछा  (वनिास दताा) 

वलएर जाने कागजपत्र  १। पासपोर्ा २ वनिास कार्ा (जाईरीयू कार्ा) 

※ केवह अिस्थामा, जि एक ठाउाँमा ठेगाना दताा गदाा पररिार िा साथीहरु जो पवहले नै िसै्द छन्, उनीहरु िार् अनुमवत 

आिश्यक पदाछ । यसको अवतररक्त, कागजातहरु अपार्ामेन्ट र सम्बिमा प्रमावणत सावित गना को लागी आिश्यक पदाछ । 

वििरण को लागी, नगरपावलका कायाालयमा सोिपुछ गना सवकन्छ । 

  

२) जापाि िोड्दा ... 

कृपया से्वच्छाले नगरपावलकाको कायाालयलाई आफू िसेको ठाऊ छोड़न लागेको  सूवचत गनुाहोस् । 

वलएर जाने कागजपत्र  १। वनिास कार्ा (जाईरीयू कार्ा)  

※ तपाइाँ जापानमा िसेको अिविको कर र िीमा वतना आिश्यक हुन सक्छ। वििरणको लागी, शहर कायाालयको उवचत 

विभागामा संपका  गनुाहोस्। 

 

)३(जापाि मा जााँदा... 

१ (शहरमा सदै गदाा)  

कृपया नगर कायाालय"नागररक विभाग" लाई ररपोर्ा गनुाहोस्।  

【वलएर जाने कागजपत्र】  १। वनिास कार्ा(जाईरीयू कार्ा)  

२) सूचना कार्ा िा व्यन्धक्तगत कार्ा  नम्बर (कोवजन िानगो कार्ा) 

२)शहर वभत्र अन्य ठाउाँमा सदै 

कृपया नगर कायाालय" नागररक विभाग " लाई ररपोर्ा गनुाहोस्। 

【वलएर जाने कागजपत्र】  १। वनिास कार्ा (जाईरीयू कार्ा)  

२) सूचना कार्ा िा व्यन्धक्त गत कार्ा  नम्बर (कोवजन िानगो कार्ा) 

 रोल ओभर सवर्ावफकेर् (यो शहरमा िसु्न भन्दा पवहलेको नगरपावलका कायाालय िार् जारी गररएको वथयो) 

 

※१ र २ को प्रविया को सम्बिमा, यवद तपाइाँ पवहले नै तपाइाँको पररिार िा साथीहरु द्वारा दताा गररएको घरमा जानुहुन्छ, त्यो 

घरको घर प्रमुखको सहमवत आिश्यक हुनेछ। यसको अवतररक्त, त्यहााँ एक प्रविया पवन छ जहााँ कागजात अपार्ामेन्ट, सम्बि 

र अन्य को अनुिंि प्रमावणत गनुा पदाछ । कृपया शहरको नगरपावलका कायाालय मा वििरण जााँच गनुाहोस्।  
 

)३(  शहर िावहर सदाा  

कृपया नगर कायाालय" नागररक विभाग "  लाई ररपोर्ा गनुाहोस्।  

वलएर जाने कागजपत्र  १। वनिास कार्ा (जाईरीयू कार्ा)  

 

यसको अनर्ररक्त, र्पाइाँ अन्य आवश्यक चीजहरु को पुनि गिा को लागी आवश्यक हुि सक्ि। यनद र्पाइाँसाँग कुिै 

प्रश्न भए, कृपया िगर कायाालय(नशनमि का) को िागररक निभाग संग परामशा गिुाहोस्। 

आिास 
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२.   घर 

जहााँ तपाइाँ  िस्न चाहानुहुन्छ त्याहा घर जग्गा एजेन्टको माध्यम िार् घर खोज्नको लागी सामान्य छ । जि अपार्ामेन्ट िा घर भार्ामा 

वलनु हुन्छ, तपाइाँ  सुरक्षारकम, कुञ्जी पैसा र अचल सम्पवत्त एजेन्ट ब्रोकरेज शुल्क मावसक भार्ाको अवतररक्त वतना पनेछ । 

सुरक्षारकमको रूपमा जम्मा भएको रकम  िसाई रद्दको समयमा वफताा गनाको लागी मावनन्छ, तर अपार्ामेन्ट को ममात जिै 

र्ार्ामी म्यार्को सफाई िहाल कर्ौती हुन सक्छ। भार्ा सिैं अविम भुक्तान गरीने छ र अवघल्लो मवहना को अन्त्यमा हरेक मवहना 

वतना पनेछ। 

सुरुदेन्धखनै  विवभन्न प्रवियाहरु अनुिन्िको समयमा आिश्यक पछा , हामी जापानी भाषा िुझ्ने कसैलाई साथमा वलएर जान सल्लाह 

वदन्छौ । रद्द गदाा, जग्गा मावलक िा अचल सम्पवत्त दलाल एजेन्सीलाई एक मवहना अगािै अविम सूवचत गना आिश्यक छ। 
 

※नगरपावलका र प्रान्त आिासको िारे मा 

नगरपावलका र प्रान्त आिास शहर िा प्रान्तको प्रशासन द्वारा वनमााण गरीएको छ, र यो कम आय भएका मावनसहरु जो आिास को 

आिश्यकतामा छन् तीनहरुको लागी तयार गररन्छ । 

सािाजवनक आिासको भती आिविक रूपमा गररन्छ, भती अिवि र आिेदन प्रविया नगरपावलका आिास र प्रान्त  आिासको िीच 

फरक छ, त्यसैले वििरण को लागी नगर कायाालयको शहर योजना प्रभाग लाई सम्पका  गनुाहोस्। 

 

३.    निजुली, ग्यास, पािी आपूनर्ा  

 
१) विजुली 

घरमा विजुलीको उपयोग गदाा केही प्रवियाहरु आिश्यक छन । जि तपाइाँ  विजुली को उपयोग शुरू 

गनुाहुन्छ, कृपया  प्रदान गररएको पोस्टकार्ामा नाम र प्रविवि वमवत भनुाहोस् र यसलाई पोस्ट गनुाहोस्।  

२) ग्यााँस 

घरमा ग्यासको उपयोग गदाा केही प्रवियाहरु आिश्यक छन । "स्थानान्तरण", फोन द्वारा आफ्नो वनिास को ठाउाँमा 

ग्यास कम्पनीलाई सम्पका  गनुाहोस्। ग्यास कम्पनीका कमाचारी घरमा आएर मुख्य प्लग खोल्न र उपकरण जााँच गर् को 

लागी हुनेछ। "आउर्गोइङ” को मामलामा, अविम ग्यास कम्पनीमा कल गनुाहोस् र उनीहरुलाई मीर्र पढ्ने सूचना र 

इनभ्वाइसमा आफ्नो िाहक नम्बर िताउनुहोस्, र त्यसपवछ ग्यास कम्पनी आउनको लागी वमवत र समय वनणाय गनुाहोस्। 
 

३) पानी आपूवता  

घरमा पानीको उपयोग गदाा केही प्रवियाहरु आिश्यक छन ।  

【प्रविया विवि】: यवद तपाइाँ पानी सेिाको उपयोग शुरू गनुाहुन्छ भने, त्यसपवछ िन्द गना िा तपाइाँ  

केवह मवहनाको लागी िावहर वनस्कानु हुन्छ भने  कृपया शहर िार्रिका  विभागमा सम्पका  गरी प्रविया 

अगावर् िढाउनु होस् ।  

【भुक्तानी विवि】: सूचना हरेक मवहना आउनेछ, िैंक िा सुवििा स्टोर िार् वतनुाहोस्। यवद िैंक खाता िार् वतनुा भयो 

भने छुर् पवन पाइने छ ।   

 

भुक्तािीमा ढीलासुस्ती गरी खराि उपभोक्ता िन्न िाट सावधाि रहिुहोस्, नकिनक पािी को 
आपूनर्ा िन्द हुिेि। 
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४.  दैनिक जीविमा नियम 
 
१) वछमेकीहरुलाई परेशान नगने कोवसस गरौ।ं 

 

२) ध्यान वदनुहोस् वक होहल्ला नगनुाहोस्, उच्च ध्वनीमा संगीत िजाउने िा ठूलो  

स्वरमा िोल्ने प्रयास नगनुाहोस्। 

 

३) कृपया तोवकएको वमवत र समय मा फोहोर फाल्नुहोस्, सही र तोवकएको ठाउाँमा राख्नुहोस् ।  

 

४) कृपया साइकल र कार उवचत ठाउाँमा पाका  गनुाहोस्। 

 

५) वछमेकीहरु संग सहकाया गदै आफ्नो के्षत्र र अपार्ामेन्ट के्षत्र सफा गनाको लागी कोवशश गरौ।ं 
 

 

 

५.  कामको िारेमा 

यवद तपाइाँ  जावगर चाहानुहुन्छ भने, कामको प्रकार र शताहरु तपाईको वनिासको न्धस्थवत मा वनभार गदाछ। 

यवद तपाइाँ  एक जावगर खोजै्द हुनुहुन्छ भने तपाइाँ  "हेलो िका " मा परामशा गना 

सकु्नहुन्छ। 
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६.   आवासीय संघको िारेमा 

िावसन्दाहरुको संघ के्षत्रमा िसे्न मावनसहरु को एक सै्वन्धच्छक संगठन हो । यो संगठनले आिासीय िातािरण सुिार गना 

को लागी काम गरीरहेको छ, उत्सि जिै मनोरन्जन को माध्यम िार् सम्बि गवहरो िनाउन को लागी, कल्याण र आपद 

रोकथाम, अपरािको रोकथाम र मद्दत गना को लागी स्थानीय समस्याहरु लाई हल गना मा मद्दत गना को लागी र 

सरसफाईको लावग काम गछा  । 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

७.  सम्पका :  जि र्पाइाँ कल गिुाहुन्ि, पनहले परामशा सामग्री िर्ाउिुहोस् 

परामशा सामिी परामशाको ठाउाँ  रे्वलफोन नम्बर 

वनिासी दताा शहर हल - नागररक प्रभाग  SHIMIN KA  

नगरपावलका आिासको िारेमा 
नगर कायाालयशहरी योजना प्रभाग 

TOSHI-KEIKAKU KA 
 

विियुत िाहक केन्द्रको िारेमा TEPCO इिाराकी िाहक केन्द्र ०१२०-९९५-३३१  

पानी आपूवताको िारेमा नगर कायाालयिार्रिर्क्ा विभाग  SUIDOU KA  

ढल वनकासको िारेमा नगर कायाालयढल वनकास विभाग  GESUIDOU KA  

कामको िारे मा परामशा   सािाजवनक रोजगार सुरक्षा कायाालय    HELLO WORK  

िावसन्दा संघको िारे मा नगर कायाालय– नागररक विभाग  SO-MU KA  

फोहोरको िारे मा 
नगर कायाालयआिासीय िातािरण विभाग 

SEIKATSU KANKYOU KA 
 

 

उनीहरुले गने गवतविविहरु के हुन्? 

 

◇ जीिनयापनमा सुिार ल्याउन पहल गनुा 

•  ठाउाँको सफाई, ररसाइवकवलंग  

◇ शहर सुिार गना र यसलाई सुरवक्षत राख्न को लागी 

आरम्भ गनुा 

•  गवतविविहरु जिै अपराि रोकथाम • आपदा 

रोकथाम, आगो रोकथाम • सुरवक्षत  यातायात 

◇ सामुदावयक वमत्रता िढाउन पहल  

•   आयोजन त्यिा उत्सिहरु (Matsuri) र खेलकुद 

कायािम (Undoukai) को रूप मा आयोजन 

•  पुिाको अन्तरविया 

•  सामूहीक  गवतविविहरु : िच्चाहरु को एसोवसएशन 

र वसलभर क्लिहरु जिै 

【सामेल हुाँदा ... 】 

◇ िावसन्दा संघ को सूचनाको माध्यम िार् सूवचत 

गररनेछ। 

◇  हामी समुदायका मावनसहरु संग कुराकानी गना 

सक्छौ,ं र हामी "सहयोग को आिश्यकता" मा एक 

अकाालाई  मद्दत गना सक्छौ।ं 

◇  वनिासी संघ मा सामेल हुन शुल्क लाग्छ । सामेल 

हुनु अवघ शुल्क जााँच गनुाहोस्। 

◇ सामुदावयक केन्द्र को उपयोग गना सवकन्छ। 
(कोउ वमन कान)  
  

 
【यवद तपाइाँ  सामेल हुनुहुन्न ... 】 

◇ त्यहााँ केवह वजल्लाहरु छन् यवद तपाइाँ  वनिासी 

संघमा सामेल हुनुहुन्न भने फोहोर फाल्न सकु्नहुन्न ।  
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विवभन्न नगरपावलकाहरुको फोहोर सम्बिी आ-आफ्नै वनयम छन् । फोहोरको वर्स्पोजल फोहोरको प्रकार मा वनभार 

गदाछ, त्यहााँ फोहोर थैली को विवभन्न रंगहरु छन् र वर्स्पोजल को वदन फरक छ। 

※  अविक जानकारीको लागी, कृपया जोसी शहरको मुखपृष्ठ सन्दभा गनुाहोस् 

१  ढााँचा ए 

(१) फोहोर को प्रकार 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फोहोर व्यवस्थापिको उनचर् र्रीका  

नोर्: रू्रे्को चश्मा र तीखो ििुहरु वर्स्पोज गनुा भन्दा 

पवहले, कागजमा िेरेर "खतरा" लेख्नुहोस्। 

 (१) जल्िे फोहोर कच्चा फोहोर हो, काठको 

फोहोर, कागज फोहोर आनद सामेल िि् 
 

      

 

)२(िजल्िे फोहोर- टूटेका वसु्तहरु जसै्त-िाला र रिर  

उत्पादिहरु  

             

       

)३(पुििावीिीकरण सामग्री 

〇PET िोतल {Polyethylene Terephthalate} 

PET िोतल भनेर फावलने ििुहरु भनेको, PET िोतलको चीन्ह 

प्रयोग गररएको ििु हो । 

PETिोतलहरु प्लान्धस्टक पेय िोतलहरु, सोया सॉस मसाला 

िोतलहरु र गैर र्र ेवसंग तेल िोतलहरु सामेल हुन्छन ।   
 

 
 

PET िोतल वचन्ह  
 
 
 
 
 

〇 पुरािा कागजहरु  

अखिार, पवत्रका, कारू्ान  र कागज प्याक जिै पुराना 

कागजातहरु। 
 

〇 पुरािा लुगा 

कपास उत्पादनहरु जिै पातालो कर्ानको लगाउने कपर्ाहरु  
 
 
 
 
 
 
 

〇 प्लास्टिक कने्टिर प्याकेनज्ग (प्लास्टिक 

कने्टिर) 

प्लान्धस्टक कने्टनर , प्याकेवज्ग प्लान्धस्टक कने्टनर र  

याापर खाद्य ििुहरुमा यााप गना प्रयोग गरीन्छ। 

 

〇खाली क्याि  

क्यान (स्टील र एलु्यवमवनयम) मा पेय जिै 、 

वर्ब्बाका  सामान 、 से्प्र वर्ब्बा, खाना पकाउने भााँर्ा 

र केतली। 

 

〇 खाली नगलास िोर्ल 

खाना र पेयको िोतल पुननािीनीकरण गना सवकन्छ  

 

 

 

 

 

 

※ कृपया उनीहरुको िीको  

र लेिल हर्ाउनुहोस्। र, 
यसलाई वर्स्पोवजंग प्लान्धस्टक 

कने्टनर संग साँगै राख्नुहोस् । 
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२  फोहोर व्यवस्थापि गिे र्ररका                         
 
 
【र्ोनकएको फोहोर झोला】 कृपया र्ोनकएको फोहोर झोलामा फोहोर राख्िुहोस् र नडस्पोज गिुाहोस्। 

१)  जलाउन सवकने फोहोर （रातो）  २) नजल्ने फोहोर (नीलो) ३) पुननािीनीकरण सामिी (हररयो) 
 

※ सावधािी 

खाली नगलास िोर्लहरु पुििावीिीकरण गिा सनकन्ि, जे होस्, र्पाइाँ यसलाई एक हरीयो फोहोर झोलामा 

िराख्िु होला । कृपया िोर्ल को रंग (पारदशी, खैरो र अन्य रंग) को अिुसार कने्टिर मा र्ोनकएको ठाउाँ मा 

नडस्पोज गिुाहोस्। 

             पारदशी               ब्राउन              अन्य रंग  
 
  
 
 
 

・वर्स्पोजेिल खाद्य र पेय ििुहरुमा सीवमत छन् 

・त्यहााँ समान ििुहरु छन् जो वगलास िोतल िार् िनेको छ, तर वनम्न नजल्ने फोहोरमा समािेस छन्, यी तातो   

प्रवतरोिी वगलास, सेरावमक, कसे्मवर्क िोतल, दुिको सेतो िोतल, फ्लोरोसेंर् ित्ती, ित्तीको वचम, भााँर्ा सामान 
र वगलास पे्लर् छन् । 

 
 

२(  कृपया पुरािो कागजहरु डोरीले िाधेर नडस्पोज गिुाहोस्। र कृपया फोहोर कागज जलाउि सनकिे 

फोहोरमा राख्िुहोस् र नडस्पोज गिुाहोस् 
 

             १  अखिार  २  पवत्रका  ३   कारू्ान ४  कागज प्याक 
 
 
  
 
 
 

३  कृपया र्ार संग पुरािो लुगा िाध्िुहोस् । पािी परेको नदि भएमा, कृपया यसलाई अको पटक नडस्पोज 

गिुाहोस् वा यसलाई पारदशी प्लास्टिकको झोलामा राख्िुहोस् र नडस्पोज गिुाहोस्। 
 
 
 

※  फोहोर संकलि गिे नदि सुनिनिर् गिुाहोस् ।  

【जल्ने फोहोर】 ： 'हप्ताको एक वदन' 

【नजल्ने फोहोर】 ： 'हप्ताको एक वदन'  

【पुननािीनीकरण प्लान्धस्टक कने्टनर 】 :  'हप्ताको एक वदन' 

【पुननािीनीकरण PET िोतल】 ： 'हप्ताको एक वदन'  

【पुननािीनीकरण खाली िोतल, खाली क्यान, पुराना कागजात र पुराना कपर्ा】 : 'हप्ताको एक वदन' 

आउनुहोस् हामी हाम्रो फोहोर ठीक ढंगले वर्स्पोज गरौ!ं  
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२  ढााँचा िी                                 
 

१) फोहोरको प्रकार र ब्यवस्थापिको र्रीका 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

१( "जलाउि योग्य फोहोर" 

जिै कच्चा फोहोर, काम नलागे्न कागज, छाला, रिर र 

प्लान्धस्टक। 

 

【ब्यवस्थापिको र्रीका】 

कृपया तोवकएको फोहोर झोलामा फोहोर 
राख्नुहोस् र फोहोर संकलनको ठाउाँ मा वर्स्पोज 
गनुाहोस्। 

 

  

२(  िजल्िे फोहोर  

रू्रे्का ििुहरु जिै, पेय क्यान र से्प्र क्यान िाहेक 

अन्य क्यान। 

 

【ब्यवस्थापिको र्रीका】  

कृपया तोवकएको फोहोर झोलामा फोहोर 
राख्नुहोस् र फोहोर संकलनको ठाउाँ मा वर्स्पोज 
गनुाहोस्। 

 

)१( पुििावीिीकरण सामग्री 
 

 〇खाली क्यान, खाली िोतल （पेय उत्पादन） र वियर को 

िोतल जिै पेय पदाथा। 

क्यानका सामान, क्यान्डी क्यान र दूि नजल्ने फोहोर हुन्। 

【ब्यवस्थापिको र्रीका】  

कृपया तोवकएको िर्क्हरुमा पेय ििुका िोतलहरु 

वर्स्पोज गनुाहोस्।  
 

  क्यान                    क्यान                    िोतल  

    

     िोतल         िोतल       िोतल 

     

〇PET िोर्ल 

PET िोतल संग सम्बन्धित िोतलहरु ती हुन् जस्मा PET 

िोतल वचन्ह हुन्छ । 
कृपया तेल, सस , वर्र्जेंर् र शैमू्पको फोहोर जल्ने 

फ़ोहोरको रूप मा वर्स्पोजल गनुाहोस्। 
 

【ब्यवस्थापिको र्रीका】   

कृपया तोवकएको िर्क्हरुमा PTE िोतलहरु वर्स्पोज 

गनुाहोस्। कृपया लेिल र िीको हर्ाउनुहोस् र यसलाई 

जल्ने फोहोर झोलामा राख्नुहोस् र वर्स्पोज गनुाहोस्। 

पीईर्ी िोतल वचन्ह 

             

 

 

〇  पुराना कागजात, पवत्रकाहरु र कारू्ान  

【ब्यिस्थापनको तरीका】   

 कृपया प्रते्यकलाई अलग गनुाहोस् र र्ोरीले िािेर 

वर्स्पोज गनुाहोस् । 
 

 

आउनुहोस् हामी हाम्रो फोहोर ठीक ढंगले वर्स्पोज गरौ!ं  

 

 

स्टील गना सकु्नहुन्छ एलु्यवमवनयम वर्ब्बा पारदशी रंग 

वनलो / हररयो 
खैरो कालो 
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☆सही रुपमा फोहोर ब्यवस्थापि गिुा समुदायको िानसन्दा िने्न पनहलो चरण हो। 

नगर कायाालयफोहोर िोके्न र्रकले तावलका अनुसार फोहोरको संकलन गदाछ । र, उनीहरुको फोहोर नउठाउने समय 

पवन हुन्छ । जि फोहोर पठाइदैन, उक्त के्षत्र फोहोर हुन्छ र के्षत्रका मावनसहरुलाई यो िेरैनै मन पदैन। यवद यवद यो काया 

जारी रहेमा, यसले वछमेकी संगको सम्बिलाई असर गदाछ। यो हुन िार् रोक्न को लागी, कृपया तपाइाँले फोहोरलाई सही 

ढंगले वर्स्पोज गनुाहोस्। 
 
 
 
 
 
 

(१) फोहोर िोनडिुको कारण 

・ हप्ताको वदन र फोहोरको प्रकार वनिााररत हुन्छ, त्यसैले हप्ताको वदन ख्याल गनुाहोस्। 

・ तोवकएको झोला प्रयोग नगनुाहोस्। कृपया उनीहरुलाई फोहोरको झोलामा राख्नुहोस् िा र्ोरीले िााँध्नुहोस्। 
・ फोहोर छुट्याउने वनयम नगरपावलका अनुसार फरक फरक छ। जााँच गनुाहोस् र सही तररकाले िमिद्ध गनुाहोस्।  

 

(२( नवनभन्न के्षत्रहरुमा फोहोर िुट्याउिे निनभन्न नियमहरु नकि िि्? 

〇 A ढााँचा ए र B ढााँचा को िीच फरक हो वक प्लान्धस्टक िा क्यानहरु विशेष झोलामा राखे्न वक नाराखे्न भने्न हुन्छ । विवभन्न के्षत्रहरुमा 

फोहोर ब्यिस्थापनको स्थलहरुमा जलाउने र ननािीनीकरणको विवभन्न तरीकाहरु छन्। ढााँचा ए मा, सफा प्लान्धस्टक (प्याकेवजङ्ग 

कने्टनर) पुननािीनीकरण गररन्छ, त्यसैले प्लान्धस्टक अलग छन्। पैर्ना िी जलाईन्छ, त्यसैले यो फोहोरमा समािेस छ। 

※त्यहााँ केवह नगरपावलकाहरु छन् वक दुिै A र B को लागी फरक प्रकारका ढााँचाहरु छन्। नगरपावलका अनुरूप 

ब्यिस्थापनको तरीका फरक हुने भएकोले नगरपावलकाको कायाालयमा संपका  गनुा उवचत हुने छ ।  

〇यवद पुननािीनीकरण गना सवकने सामानहरु फोहोर संग वमसाइएको छ भने उक्त झोला संकलन गररने छैन । तेसैले पुननािीनीकरण 

गना वमलने ििुलाई िूनुहोस् र पुन प्रयोग गनाको लावग सफाया गनुा होस् । जिै : प्लान्धस्टक,क्यान, िोतल ।  

〇 िोतल, ब्यार्र ी, फ्लोरोसेंर् ित्ती आवद पाका मा या सामुदावयक केन्द्रहरुमा रान्धखएका िर्क्मा राख्न सवकन्छ। 

〇 यो नगरपावलकामा वनभार गदाछ वक पेय पदाथाका क्यानहरु झोला मा संकलन गने िा िर्क्मा राखे्न भनेर । 

〇 लाईर्रहरुको पूणा उपयोग गनुा पछा , र से्प्र वर्ब्बा वर्स्पोजल भन्दा पवहले ग्यास ररलीज गना को लागी पंचर हुनु पछा । प्लान्धस्टक को 

िोतलहरु लाई िोएर, लेिल हर्ाएर, र िीको हर्ाएर पुननािीनीकरण गना सवकन्छ।  सुपरमाकेर्मा पुननािीनीकरण िर्क्हरु पवन 

छन्। क्यान, दुिको क्यान, र खाना र्र ेहरु पवन उनीहरुलाई िोएर पुननािीनीकरण गना सवकन्छ। 

〇 जि तपाइाँ तपाइाँको िावशंग मेवशन, वर्भी, रेविजरेर्र, एयर कंर्ीशनर, आवद फ्ााँकु्नहुन्छ, तपाइाँले पुननािीनीकरण शुल्क वतना 

आिश्यक पछा । उपकरण स्टोर, पुननािीनीकरण स्टोर, नगर कायाालयमा पुननािीनीकरणको विषयमा कुरा गनुाहोस् र शुल्क वतनुाहोस् ।  

〇 जि ठूलो वििेका सामान जिै िार्ारोि, सोफा, आवद फ्ााँक्न परे यसमा एक विशेष स्टीकर लगाउनुहोस् 

र  नगर कायाालयलाई अविम कल गनुाहोस्, र उनीहरु आएर यसलाई उठाउनेछन्। 

यनद र्पाइाँलाई थाहा िैि नक कसरी उिीहरुको ब्यवस्थापिको गिे भने्न, उक्त फोहोर फाल्िु अनघ 

िगर कायाालयको  कायाालय संग िुझिुहोस् ।  
 

३     सम्पका   ※ कल मा, पवहले परामशा वलन लागेको सामिी िताउनुहोस्। 

परामशाको सामिी परामशा गने स्थान रे्वलफोन नम्बर 

फोहोरको िारेमा नगर कायाालय- िातािरण विभाग（SEIKATSU KANKYOU KA）  
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१.  नशक्षा र िाल हेरचाह प्रणाली 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१) प्राथवमक वििालय प्रिेश गनुा अवघको वशक्षा र िाल हेरचाह 

 

※ प्राप्त िच्चाको उमेरमा वनभार गदाछ, िाल सदन या वशसु वििालय या प्रमावणत िाल हेरचाहमा भने्न ।  

※यवद अपै्रल देन्धखको वशशु वििालयको शैवक्षक सत्रमा भनाा चाहाने हो भने अवघल्लो िषाको अक्टोिर  
अन्धन्तम देन्धख नोभेम्बरको सुरुिाती समय वभत्रनै नगर कायाालयको िाल विभागमा आिेदन गरी  
सकु्न पने छ।   
※यवद अपै्रल देन्धखको िाल सदनको शैवक्षक सत्रमा भनाा चाहाने हो भने अवघल्लो िषाको 
 सेपे्टम्बरको मध्य वतरनै आफ्नो सहज पने िाल सदनमा आिेदन दीई सकु्न पने छ ।   
 

सुवििाको नाम विशेषताहरु िच्चाको उपन्धस्थत उमेर आिेदन वदने ठाउाँ  

िाल सदन 
रोजगारी आमािािुको अिस्थामा, 
वशशुको वशक्षा सुवििाको लावग 
प्रयोग गना सवकन्छ 

३-५ िषा 

(६ िषाको उमेर सम्म 

जानसवकने) 

सहज पने िाल सदनमा 

वशशु वििालय 

िाल हेरचाह सुवििा, आमा िुिाको 
तफा िार् यवद िच्चाको हेरचाह 
घरमा गना सवकदैन भने । 

०-५ िषा 

(६ िषाको उमेर सम्म 

जानसवकने) 

नगर कायाालय 

- िाल विभाग 

प्रमावणत िाल 

हेरचाह 

िाल सदन र वशशु वििालयको 

संयोजन गररएको सुवििा हो  

०-५ िषा 

(६ िषाको उमेर सम्म 

जानसवकने) 

・यवद तपाइाँ िालिार्ी मा प्रिेश 

गना चाहानुहुन्छ, कृपया सीिा 

सुवििा लाई सम्पका  गनुाहोस्। 
・यवद तपाइाँ एक नसारी सू्कल मा 

भनाा गना चाहानुहुन्छ, कृपया 

शहर हल को िच्चाहरु को 

वर्वभजन मा जानुहोस्। 

वशक्षा र िाल हेरचाह 

०-६ िषा ६-१२ िषा १२-१५ िषा १५-१८ िषा १८-२२ िषा २२ िषा ---- 

（५ िषा） 

माध्यावमक 

वििालय 

 (३-४ िषा） 
रोजगारीको 

खोजी वनम्न 
माध्यावमक 
वििालय 

（३  िषा） 

【१२-१५ िषा】 

प्राथवमक 

वििालय 

（६ िषा） 

【६-१२ िषा】 

स्नातकोत्तर 

（४ िषा） 

स्नातकोत्तर 

अवनिाया वशक्षा 

अनिवाया नवधालय  जािे शैनक्षक 
अवनध 

छोर्ो 
अिविको 

विश्ववििालय 

 
（२ िषा） 

प्राविविक कलेज 

（१-३ िषा） 

ऐवक्षक वििालय 

िाल सदन।  

【३-६ िषा】 

वशशु वििालय 

【०-६ िषा】 

प्रमावणत 
िालिावलका 

【०-६ िषा】 
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(२) विद्यालय वशक्षा 

वििालय भनाा हुने उमेर आिेदन वदने स्थान 
वििालय  छनोर् 

(सािाजवनक) 

प्रिेश परीक्षा 

(सािाजवनक) 

प्राथवमक 

वििालय 

६-१२ िषा 

(७ िषा लागे्न उमेर ～) 
शहरी वशक्षा पररषद 

शहरी वशक्षा पररषद द्वारा 

तोवकन्छ 
छैन 

वनम्न 

माध्यावमक 

वििालय 

१२-१५ िषा 

(१३ िषा लागे्न उमेर ～) 
शहरी वशक्षा पररषद 

शहरी वशक्षा पररषद द्वारा 

तोवकन्छ 
(त्यहााँ वनम्न माध्यावमक 

वििालय को ंचयन प्रणाली 

हुन सक्छ) 

छैन 

माध्यावमक 

वििालय 

१५-१८ िषा 

(१६ िषा लागे्न उमेर ～) 
प्रान्त वशक्षा पाररषद आिेदन वदने वििालय छ 

विशेष 

वििालय ※ 

प्राथवमक तथा वनम्न 

माध्यावमक वििालय 

६  ～ १५  िषा 
शहरी वशक्षा पररषद 

शहरी वशक्षा पररषद संग 

परामशा गने 
छैन 

माध्यावमक वििालय  १५-
१८ िषा 

प्रान्त वशक्षा पाररषद 
आिेदन वदने वििालय  संग 

परामशा गने 
छ 

 

※यो एक विशेष वििालय हो जहााँ अपांगता भएका िच्चाहरु भाग वलन सक्छन्। यो प्राथवमक विभाग (प्राथवमक   

    वििालय), मध्य विभाग (वनम्न माध्यावमक वििालय) र उच्च विभाग (माध्यावमक वििालय) छ। 
 

२.  नवधालयमा आवेदि नदिे सम्बन्धी प्रनिया ) प्राथनमक प्रथम शे्रणीको मामलामा( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)१( िया सेमेिरको लानग नवधालयमा भरिा गिाको   

लानग  

 (अवप्रल मवहना) शहरी वशक्षा पररषदमा आिेदन वदनुहोस र 

सूचना वलवनहोस (वििालय वशक्षा विभाग) ।   
 

अगस्ट   यवद िच्चाको आमा िूिा विदेशी नागररक हो तर 

शहरमा वनिासको प्रमाणपत्र छ भने, एक "सू्कल  भनाा 

आिेदन" भने्न वनश वकताि प्राप्त हुनेछ। वदईएको वमवतमा 

वशक्षा पाररषदमा वििालय भनाा  आिेदन गनुाहोस्। एकै 

समयमा तपाइाँलाई स्वास्थ्य जााँचको तावलकाको लागी सूचना 

)पोस्ट कार्ा (प्राप्त गनुाहुनेछ , उक्त कार्ामा आिश्यक 

जानकारी भनुाहोस्।  

※वनिास कार्ा, मातृ वशशु पुन्धिका र छाप आिश्यक पछा  । 

  
 

अक्टोिर     विद्यालयमा स्वास्थ्य जााँच गराउने।  
अवभभािक र िच्चाहरु तोवकएको समयमा प्राथवमक 

वििालय जाने ।  
 
फेबु्रअरी    तपाइाँले एक प्रिेश सूचना प्राप्त गनुाहुनेछ। 

          त्यहााँ एक प्रिेश सम्बिी जानकारी सत्र हुनेछ  
 

अवप्रल          प्रिेश समारोह 

)२( नवधालय स्थािान्तरण गिुा परेमा  

शहरी वशक्षा पररषदमा जानुहोस (वििालय वशक्षा विभाग) ।  
 
 

〇आफ्नो िच्चालाई भनाा गना चाहेको कुरा िताउनुहोस ।  

 

〇भनाा आिेदन फारम भनुाहोस ।  

 
 
 

 【भनाा  गदाा आिस्यक पने कागजात 】 

 

वनिास कार्ा  (अविभािक र िच्चा)। उपन्धस्थवत प्रमाणपत्र र 

ररपोर्ा पुन्धिका ।  
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३( शुल्क 
 

 प्राथनमक नवधालय 
निम्न माध्यानमक 

नवधालय 
माध्यानमक नवधालय 

वशक्षण शुल्क वन: शुल्क 

वन: शुल्क छैन 

※घरको आयमा र देशको आवथाक 
न्धस्थवतमामा वनभार गदाछ । 

पुिकहरु वन: शुल्क वन: शुल्क छैन 

वििालय आपूवता वन: शुल्क छैन ※ वििालयको ंखाना र शैवक्षक भ्रमण स्व-भुक्तानी गनुा पदाछ । 

 

◎ पैसा सहायता र छात्रिृवत्त प्रणाली 

१(  "सू्कली नशक्षा को लागी सहायर्ा" को प्रणाली: सावाजनिक प्राथनमक नवधालय र सावाजनिक निम्न  

माध्यानमक नवधालय  

जि वशक्षा िोर्ाले स्वीकार गदाछवक वििालय वशक्षा (वििालय जान) आवथाक कारणहरु (जिै पैसा छैन) 
को कारणले गाह्रो छ, तपाइाँ सू्कल आपूवता पैसा र वििालय खाना शुल्क र अन्य आिश्यक सहायता 
प्राप्त गना सकु्नहुन्छ। कल्याण-संरवक्षत पररिार र अिा-संरवक्षत पररिार जिा विषयहरुमा आयमा 
प्रवतिि छन् । आिेदन सू्कल को माध्यम िार् वशक्षा पररसदमा पेश गररनेछ। 

 

२) "िात्रवृनि" को प्रणाली: माध्यानमक नवधालय  

राविर य सािाजवनक िा वनजी जे भए पवन,  माध्यावमक वशक्षा शुल्कको लागी छात्रिृवत्त अनुदान प्राप्त गना सकु्नहुन्छ। 

प्रते्यक प्रान्तमा, त्यहााँ मादयावमक वििाथीहरुका लावग छात्रिृवत्त लाभ, शैवक्षक खचा (जिै पाठ्य पुिकहरु र सू्कल 

को आपूवता) वशक्षण शुल्क िाहेक कम आय पररिार को लागी उपलब्ध हुन्छ ।  

 

४.  माध्यानमक र्हको प्रवेश परीक्षाको िारेमा 

 जापान मा, िच्चा एक मनपने माध्यावमक वििालय जान सक्छन ।  तर उच्च माध्यावमक वििालय  प्रिेश गनाको 

लागी, त्यहााँ प्रिेश परीक्षा वदन पने हुन्छ । प्रिेश परीक्षा "सामान्य परीक्षा" (जापानी भाषा, अंिेजी, गवणत, सामावजक 

अध्ययन र विज्ञान), र "विदेशीहरु को लागी विशेष चयन" हुन्छ । 

 
 

नवदेशी को लागी नवशेष चयि  ... 
 

इिाराकी प्रान्तका सिै उच्च माध्यावमक वििालयले गछा न ।  

यो जापानमा आएको ३ िषा सम्म सीवमत छ। 

आिेदकहरुको संख्या: प्रते्यक वििालयमा २ िा िढी      परीक्षा को सामिी: जापानी भाषा, अंिेजी, गवणत + अन्तिााताा  

स्रोत ：『Guidebook in Entering School for Parent and Child』（https://www.commons-globalcenter.org/翻訳資料

等/教育関係/） 
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५.  िारम्बार सोनधिे प्रश्नहरु 

(१)  के र्पाइाँ कुिै पनि शे्रनणमा फरक उमेरका साथ भिाा गिा सकु्न हुन्ि या, यनद र्पाइाँ  अनधक उमेरको हुिुहुन्ि？ 

१५ िषा भन्दा कम उमेर को मामलामा, आफ्नो उमेर समूह अनुसारको शे्रवणमा भनाा गना सकु्न हुने छ । तर, 
यवद १५ िषा भन्दा मावथ हो भने वनयमहरु अनुसरण गनुा पने हुन्छ: 

❶ यवद वनम्न माध्यावमक वििालयमा जान चाहाने हो भने, तपाइाँ  सािाजवनक वनम्न माध्यावमक वििालयमामा    

प्रिेश गना सकु्नहुन्न। तपाइाँ "रात्री वनम्न माध्यावमक वििालयमा " नामक सू्कल मा पढ्न सकु्नहुन्छ। 

❷ यवद माध्यावमक वििालयमा जान चाहानुहुन्छ भने, प्रिेश परीक्षा पास गनुा पने हुन्छ, र उमेरको हकमा छूर् वदइने छैन छैन। 
 

※  महत्वपूणा विन्दु 

・ जो संग वििाथी या कामदार वभसा छ वर्नीहरुले यो परीक्षा वदन पाउने छैनन ।  

・ नािालीगको हकमा, आफ्नो िुिा संग निसे्नले पवन यो परीक्षा वदन पाउने छैनन ।  

・परीक्षामा आिश्यक मध्य, की त अवनिाया वशक्षाको(९ िषा)  प्रमाणपत्र,  िा वनम्न माध्यावमक वििालयको परीक्षा   

उवतणा प्रमाण पत्र पेश गना पने हुन्छ ।  

)२( अन्तराानििय स्तर के गिा ? 

यवद जापानी भाषा पयााप्त छैन, िा जापानको शे्रणी िर संग मेल खादैन, त्यो अिस्थामा अन्तरााविर य िरको जापानी 

वशक्षा वलन सकु्न हुनेछ । अन्तरााविर य िरका कक्षाहरु कुनै संग छन त कुनै संग छैनन् । 
 
)३( नवदेशी निधालय र सावाजनिक निधालयको ंिीच के फरक ि？ 

सािाजवनक वििालयमा भनााको गनुाको अलािा, विदेशी वििालयमा पवन प्रिेश गना विकल्प मावनन्छ । िेरै विदेशी 

वििालयहरुको आफ्नै पाठ्यिम स्थावपत छन्  र प्रते्यक सू्कल मा वनवदाि भाषा छ (जिै यवद ब्राजील वििालयमा, 

पोचुावगज को उपयोग)। केवह विदेशी वििालयहरु िाल सदन देन्धख माध्यावमक सम्म भनाा गछा न ।  

 

)४( अन्य महत्वपूणा कुराहरु िि्? 

✓ वढलो, अनुपन्धस्थत िा चााँरै् वििालय िार् वनस्कान परेको अिस्थामा वििालयमा रे्वलफोन गरी वनवित गनुाहोस् । 

✓ पीर्ीए र कक्षा भ्रमणमा भाग वलनुहोस्। र सामुदावयक िाल संघमा पवन उपन्धस्थत जनाउनुहोस् । 

✓ वििालयमा खाजाको ब्यिस्था छ। वििालय कक्षा सकेर वनस्कानु पूिा दैवनक सरसफाइ गनुापछा  र यो दैवनक 

जीिन वजउने तरीकाको एक  रूपमा पदाछ । 
✓ दुघार्ना िार् िच्नको लागी,  वििालयमा झुम्का र गरगहनाका सामान लगाउन िार् िचौ।ं 

✓ वििालय वभत्र, उनीहरुको आफ्नै जुत्ता लगाउने एक तरीका छ। 

✓ प्राथवमक वििालय जााँदा, त्यहााँ प्रते्यक के्षत्रमा वििालयमा जादै गरेको र वििालय िार् जादै 

गरेको समूह िनाएको हुन्छ ।   
 

६.  सम्पका       ※ कल मा, पनहला परामशाको सामग्री िारे िर्ाउिुहोस्। 

परामशाको सामिी परामशाको स्थान रे्वलफोन नम्बर 

सािाजवनक िाल सदन, प्राथवमक वििालय र 

वनम्न माध्यावमक वििालयको ंिारेमा 

नगर कायाालयवशक्षा पाररषद- वििालय विभाग   

(GAKKO-KYOUIKU KA ) 

 

वशशु वििालय र प्रमावणत िाल हेरचाहको 

िारेमा 
 नगर कायाालय– िाल विभाग  (KODOMO KA ) 
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१. जापािमा िसे्न व्यस्टक्तहरु, सावाजनिक पेन्सि िीमा र स्वास्थ्य िीमामा सामेल हुिुहोस् । 

िुढेसकाल, अपांगता र मृतु्य, पेन्सन िीमा (राविर य पेन्सन  · कल्याण पेन्सन) िार् पैसा प्राप्त हुन्छ, र रोग िा 
चोर् को अिस्था छ भने, तपाइाँले मात्र एक सानो रकम जो वचवकत्सा िीमा (रािर ीय स्वास्थ्य िीमा र कम्पनीको 
स्वास्थ्य िीमा) वतनुा भए हुनेछ । विमा गरेका व्यन्धक्त  हरुले मात्र लाभ प्राप्त गनेछन्। विदेशी नागररकहरु लाई पवन 

पेन्सन र स्वास्थ्य िीमामा िीमा गना को लागी आिश्यक छ। (एक िषा भन्दा कमको छोर्ो अिवि िाहेक) ।  

यवद तपाइाँ आफूलाई स्वस्थ छु भने्न कुरा सोचु्नहुन्छ भने पवन,  त्यहााँ दुघार्ना िा रोग को संभािना भने रहन्छ । यवद 

तपाइाँसाँग वचवकत्सा िीमा छैन भने तपाईलाई उपचार िा शल्यवियाको शुल्क िहन गना कवठन हुनेछ। र यो पवन छ की, 

यवद तपाइाँले पेन्सन िीमा गनुा भएको छैन भने जि तपाइाँ  िुढो हुनुहुन्छ 
िा शाराररक असक्षम  हुनु हुनेछ, तपाइाँ  काम गना सके्न अिस्था रहेन भने, तपाइाँसाँग कुनै 
 आयको श्रोत हुने छैन । यही कारणले गदाा यो प्रणाली िेरै महत्त्वपूणा छ, िीमा सुवनवित गनुाहोस्। 
 

 

२.  सावाजनिक िीमा・यनद र्पाइाँले िीमा गिुा भएको िैि भिे त्यसे्ल जीविमा धेरै ठूलो फरक पािे ि  ।  

 जीिनमा घर््ने घर्नाहरु  िीवमत व्यन्धक्त  िीमा नगरेको व्यन्धक्त  

स्वास्थ्य 

िीमा  

िीमार  
३०% आफूले िेहोने िाकी रकम उपलब्ध 

हुनेछ  

समू्पणा खचा आफैले िेहोनुा पने 

हुन्छ  

शल्यविया िा अस्पताल 
भनाा 

तपाइाँले मात्र थोरै वनवित रकम वतनुा 
पछा , त्यसैले िोझ सानो छ ।  

समू्पणा खचा आफैले िेहोनुा पने 

हुन्छ 

दुघार्नाको कारण काम गना 

नसकु्न  

विरामी भत्ता प्राप्त हुनेछ (यो स्वास्थ्य 
िीमा कम्पनी िार् मात्र) 

कुनै पवन विरामी भत्ता पाइने 

छैन  

प्रसि (िच्चा जन्मदा) एकमुि भुक्तानीमा प्रसि भत्ता प्राप्त 
गना सकु्नहुन्छ 

समू्पणा खचा आफैले िेहोनुा पने 

हुन्छ 

पेन्सन 

िीमा  

दुघार्नाको कारण शाराररक 

असक्षम हुनु   

तपाइले पेन्सन पाउने अिस्था हरु हुनेछन  
 

 कुनै पवन अपांगता पेन्सन हुने 

छैन  

मृतु्य भएमा  
तपाइाँको पररिारलाई िचेको पेन्सन 

प्राप्त हुनेछ 
प्राप्त गना वमले पेन्सन हुने छैन  

१० िषा भन्दा िढी भुक्तानी 

गनुा भयो र िूढेसकालमा 

प्रिेस गनुा भयो भने  
( ६५ िषा )    

िुढेसकालको पेन्सन प्राप्त हुनेछ 
कुनै प्रकारको िुढेसकालको 
पेन्सन प्राप्त हुने छैन  

 

 

पेन्सि िीमा र स्वास्थ्य िीमा  



16 

 

 
 

३. सावाजनिक स्वास्थ्य िीमा प्रणाली 

सािाजवनक स्वास्थ्य िीमा एक महत्वपूणा िीमा हो वक हाम्रो वचवकत्सा खचाको वजमे्मिारी   

 वलनेछ छ ।   यसले  राविर य स्वास्थ्य र कम्पनीको स्वास्थ्य िीमामा प्रवतवनवित्व गदाछ ।  

 तपाइले जून िीमा गनुा भयो, उक्त िीमाको वचवकत्सा सेिा सुवििा देश भरमा प्राप्त गना सकु्नहुन्छ। 
 

(१) रानिि य स्वास्थ्य िीमा 

ती िाहेक  जसले कम्पनी को िीमा  भएको छ, वतवनहरुले  कल्याण संरक्षण प्राप्त गरररहेका छन, तपाइाँले  राविर य 

स्वास्थ्य िीमामा िीमा  पने हुन्छ ।  
 

)२( कम्पिीहरु को स्वास्थ्य िीमा 

कम्पनीहरुको स्वास्थ्य िीमा  उक्त कम्पनीमा कामगने कामदारको वचवकत्सा खचाको वजम्मा वलनु भने्न िुझीन्छ ।  

त्यहााँ पवन आवश्रतको लागी एक प्रणाली छ, वक पररिारको सदस्य जसको िावषाक आय १.३ वमवलयन येन भन्दा कम 

छ उनीहरुले कभर  गना सक्छन ।  

)३( "रानिि य स्वास्थ्य िीमा" र "कम्पिीको स्वास्थ्य िीमा" िीचको नभन्नर्ा 

 राविर य स्वास्थ्य िीमा कम्पनीको स्वास्थ्य िीमा 

िीमा गनाको 

लागी शताहरु 
ती स्व -मावलक र िेरोजगार व्यन्धक्त  

ती वनयवमत कमाचारीहरु जो एक कम्पनी को 
लागी काम गछा न् र ती वनयवमत कमाचारीहरु जो 
३/४ भन्दा िढी काम गरीरहेका छन् 

काउन्टर 

इन्चाजा 
नगरपावलका राविर य स्वास्थ्य िीमा काउन्टर 

जापान स्वास्थ्य िीमा संघ िा प्रते्यक सामावजक 
िीमा संघ 

िीमा प्रीवमयम 
घरेलु आिारमा, सदस्य संख्या, उमेर, आय 
आवदमा आिाररत वहसाि गररन्छ । 

उमेर र आयमा आिाररत रही व्यन्धक्तगत आिारमा 
वहसाि गररन्छ  

आवश्रत 

वनभारताको कुनै अििारणा छैन, पररिारमा 
िीमाको संख्याको आिारमा िीमा प्रीवमयम 
घर्िढ हुन्छ 

तपाइाँ मान्यता प्राप्त दायरा वभत्र रही आफन्तहरु 
लाई समथान गना सकु्नहुन्छ 

कसरी िीमा 

प्रीवमयम (कर) 

वतने 

काउन्टर मा वतनुाहोस्  

※िैंक िा सुवििा स्टोर िार् पवन तीना सवकन्छ  
तलि िार् कर्ौती गना सवकन्छ 
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第
だい

１号被保険者
ごうひほけんしゃ

第
だい

3号
ごう

被保険者
ひほけんしゃ

自営業者の方など
じえいぎょうしゃ　かた

第
だい

2号
ごう

被保険者
ひほけんしゃ

会社員
かいしゃいん

や公務員
こうむいん

の方
かた

など 会社員・公務員
かいしゃいん　こうむいん

に扶養
ふよう

さ

れている配偶者
はいぐうしゃ

の方
かた

など

　2階部分
かいぶぶん

　１階部分
かいぶぶん

こうせいねんきんほけん

厚生年金保険

こくみんねんきん きそねんきん

国民年金 （基礎年金）

 

४.  सावाजनिक पेन्सि प्रणाली 

जापान भारी रहेका समू्पणालाई यो प्रवियामा सामेल हुन अवनिाया छ , सािाजवनक पेन्सन दुई प्रकार छन्। 
प्रणाली वििरण 

राविर य पेन्सन 

(कोकुमीन नेनवकन) 
जापान वभत्र िसे्न सिै मावनसहरु जसको २० िषा भन्दा मावथ र ६० िषा भन्दा कम उमेर छ 

कल्याणकारी पेन्सन 

(कोसेई नेनवकन) 
कम्पनीमा काम गने समू्पणा कमाचारीहरु कल्याणकारी पेन्सनको लावग योग्य राहनेछन  

(१)  रानििय पेन्सि )कोकुमीि पेन्सि( 

राविर य पेन्सन २० देन्धख ६० िषा मुवनका सिै व्यन्धक्तहरुको लागी हो जसको जापानमा ठेगाना छ, 
तपाइाँ िुढेसकाल, अशक्तता, िा मृतु्य को कारण "आिारभूत पेंशन" प्राप्त गना सकु्नहुन्छ। 

राविर य पेन्सन ३ प्रकार छन्,  १, २ र ३, तर भुक्तानीमा भने तपाइले कुन प्रणाली रोज्नु भएको छ तेसको आिारमा हुनेछ ।   

१)  िीमा नम्बर १: ती व्यन्धक्तहरू जो स्वरोजगार छन्, कृवष, िन र माछा पालन गछा न、विद्याथी र िेरोजगार 

२)  िीमा नम्बर २: ती व्यन्धक्तहरू जो कल्याणकारी पेन्सन िीमामा सामेल छार, आपसी सहायता संघमा पवन सामेल छन ।  

३)  िीमा नम्बर ३:  पवत / पत्नी जो पररिारमा आवश्रत व्यन्धक्त हो, र कल्याणकारी पेन्सन िीमा र आपसी सहायता 

संघमा सामेल छन ।  

 

 

 

 

 

 

 
 

(२) कल्याणकारी पेन्सि (कोसेई िेिकीि) 

जो व्यन्धक्त कल्याणकारी पेन्सन िीमामा िीवमत छ,  जो कल्याण पेन्सन िीमा प्रणाली को माध्यम िार् रािर ीय पेन्सन मा 

शावमल भएको छ, िीवमत नम्बर २ को रूपमा िगीकृत हुनेछ, र रािर ीय पेन्सन "आिारभूत पेन्सन" सुवििाहरु को 

अवतररक्त "कल्याणकारी पेन्सन" पवन प्राप्त गनेछ । 

 

 

 

 

तपाइाँको िीमा कवत नम्बरको हो हेनुाहोस् (यो अनुमावनत आिार हो) 

के तपाइाँ सामान्यतया एक कम्पनीमा एक हप्तामा ४ वदन भन्दा िढी काम गदै हुनुहुन्छ? 

१. ३ वमवलयन येन   भन्दा कम िावषाक आय  संग 

नम्बर २ को वनभार  पवत / पत्नी 

जो एक 
िीमा 
प्रीवमयम 
वतदै हुनुहुन्छ 

नम्बर २ नम्बर ३ नम्बर १ 

तलि िार् कर्ौती िीमा शुल्क वतनुा पने छैन आफैले िीमा शुल्क वतरने 

※जो एक कम्पनी मा काम गदै छन् तर कल्याणकारी पेन्सन िीमा छैन भने राविर य पेन्सन िीमाको लागी आिेदन वदन सक्छन्। 

कल्याणकारी पेन्सन िीमा 

रािर ीय पेन्सन )आिारभूत पेन्सन(  
 

पवहलो शे्रणी 

को भाग 

दोश्रो शे्रणी 

को भाग 

िीमा िम्बर १ 

स्वरोजगार 

िीमा िम्बर २ 

कमाचारी र सािाजवनक 

अविकारीहरु 

िीमा िम्बर ३ 

कमाचारीहरु र सािाजवनक अविकारी 

को आवश्रत पवत। 
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५.  सावाजनिक स्वास्थ्य िीमा को िारे मा प्रश्न र उिर 

प्रश्न :  यनद काम गदाा चोट लाग्यो भिे के हुन्ि? 

उत्तर :  कामको कारण चोर् िा रोगको लागी उपचार लागत वचवकत्सा िीमा द्वारा नभै कमाचारी क्षवतपूवता िीमा द्वारा उपचार गरीन्छ।  

प्रश्न :  शहर िाट िानहर जादा वा घर फका िे िेला के गिुा पिा ? 

उत्तर : यवद शहर िार् िावहर जादै हुनुहुन्छ िा आफ्नो देशमा फका ने अिस्था हो भने, स्वास्थ्य िीमा कार्ा   

वफतााको सुवनवित गनुाहोस् र नगर कायाालयमा कर ब्यिस्थापन गनुाहोस्। यवद तपाइाँ  िावहर जानुहुन्छ िा   

घर फका नुहुन्छ तर वनिास र स्वास्थ्य िीमा कर वतना िााँकी छ भने अवतररक्त शुल्क लागे्न छ, र   

पाइाँको वभसा निीकरण गदाा समस्यामा पना सकु्नहुन्छ।  

 

६.    पेन्सिको िारेमा प्रश्न र उिर  

प्रश्न : कनहले सम्म पेन्सि िीमा गिे र भनवष्यमा कनहले भुक्तािी गररिेि? 

उत्तर : ६५ िषीय िृद्ध जो िृद्धािस्थामा पेन्शन प्राप्त गनाको लावग १० िषा भन्दा काम नहुने गरी  योगदान गना आिश्यक छ।  

भुक्तानी रकम सदस्यता अिवि अनुसार गणना गररन्छ। अपांगता  पेन्सन र मरणोपरान्त पेन्सन  कम्तीमा १ िषा िा िढीको लागी 
भाग वलन को लागी आिश्यक छ र यवद िीमा प्रीवमयममा अपराि गवतविवि जोर्ीएको छ भने वतना सवकदैन। जिै ब्रावजल र 
वफवलवपन्स, जसे्ल जापान संग पेन्सन सम्झौता गरेका छन, पेन्सन िीमा शुल्क वतरेको भएको अिविको दौरान हेरी कुल वहसाि गना 
सवकन्छ। ※ यवद तपाइाँसाँग ब्रावजल र वफवलवपन्स िाहेक एक रािर ीयता भने, सुवनवित गनुाहोस् वक तपाइाँको देश संग यो सम्झौता 
की छैन भने्न  

प्रश्न :  प्रायः  म कम्पिीमा एक हप्तामा ४ नदि भन्दा िढी काम गरररहेको िु, र्र नकि मेरो िीमा प्रीनमयम मेरो  

र्लि िाट कानटएको िैि? 

उत्तर :  त्यहााँ एक संभािना छ वक तपाइाँको कल्याणकारी पेन्सनको लागी िीमा गररएको छैन होला । एक पर्क कम्पनी संग िुझनुहोस् । 

प्रश्न : यनद कुिै व्यस्टक्तले जापािको पेन्सि िीमाको लागी िीमा गरेको ि, यनद आफ्िै देशमा फके पनि पनि    

पेन्सि प्राप्त गिा सक्िि्?  

उत्तर : यवद कोही व्यन्धक्तले जापानमा पेन्सन िीमा (कल्याण कारी पेन्सन, राविर य पेन्सन) को लागी िीमा   

गरीएको छ भने, आफ्नो देश फका ने समयमा एकमुस्ट वनकासी प्राप्त गना सक्छन्। (एकमुस्ट वनकासी भुक्तानी दािी गना को लागी, २ िषा 

वभत्र यसको लागी आिेदन वदनुहोस्। रकम पेन्सन को सदस्यता अिविमा वनभार गदाछ। जि तपाइाँले एकमुस्ट वनकासी भुक्तानी प्राप्त 

गनुाहुन्छ, त्यसपवछ अिवि ररसेर् गररनेछ, त्यसैले यो साििानीपूिाक विचार गनुाहोस्। 

प्रश्न :  यो पेन्सि प्रणाली पररवर्ाि गिा कनहले आवश्यक हुन्ि?  

उत्तर : एक उदाहरण को रूपमा, प्रणाली को पररितान वनम्न अिस्थामा आिश्यक छ: 

(१) एक कम्पनीमा राजीनामा वदईयो र स्वरोजगार िवनयो ・िीमा नम्बर २ → िीमा नम्बर १ िन्छ (नगर कायाालयको रािर ीय पेन्सनमा िीमा हुन्छ) 
(२) यवद १८ िषाको उमेरमा विहे भयो र पवत / पत्नीको आवश्रत िनु्नभयो र २० िषाको हुनुभयो ・ ・ िीमा नम्बर ३ (कम्पनीको कल्याण 

पेन्सनमा िीमा हुन्छ)  

(३) आवश्रत पवत / पत्नी, १.३ वमवलयन येन भन्दा िढी को िावषाक आय छ भने・िीमा नम्बर ३ → िीमा नम्बर १ िा नम्बर २ िने्नछ ।  

(४) आवश्रत पवत/पत्नी, सम्बि विचे्छद भएको िा काम नगरेको ・ ・  िीमा नम्बर ३ िार् → िीमा नम्बर १ िने्नछ 

 

७.  सम्पका  ※कल मा, र्पाइाँको परामशा को सामग्री िर्ाउिुहोस्। 
 

परामशा सामिी सम्पका  रे्वलफोन नम्बर 

राविर य स्वास्थ्य िीमा र राविर य पेन्सन िीमाको िारे नगर कायाालयमा - स्वास्थ्य खण्ड 

(KENKOU HOKEN KA) 

 

स्वास्थ्य िीमा र कल्याणकारी पेन्सनको िारे पेन्सन कायाालय 
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१. आमा र िच्चाको स्वास्थ्य िीमा 

१) आमा-िच्चाको स्वास्थ्यको रेकर्ा (िोशी तेच्यो): यो एक नोर्िुक हो जसमा गभाािस्था को समयमा आमा को सिै  

मेवर्कल परीक्षाहरुको वििरण हुन्छ, िच्चा को स्वास्थ्य परीक्षा र खोपहरु लाई रेकर्ा  गरीएको हुन्छ । एक पर्क   

तपाइाँ  गभाािस्थाको पुवि गरे पवछ, तपाइाँले नगरपावलका मा आिेदन वदनु पछा । 

२) स्वास्थ्य परीक्षण: तपाइाँ  स्वास्थ्य केन्द्रमा िच्चा को स्वास्थ्य, शारीररक मापन र हुकााउन को लागी एक र्ाक्टर संग  

परामशा गना सकु्नहुन्छ। 
 

२.  प्रसवको लागी सहयोग  

१) िच्चा उपहार (सु्यस्सान इिाई वकन) 

यो भखार जने्मको िच्चाको लागी वदईन्छ र जन्म वदने व्यन्धक्त िा उसको पवत िा पत्नीलाई हिान्तरण गररनेछ। 
 

ििु 
विदेशी नागररकहरु को लागी, जो 6 मवहना भन्दा िवढ एउरै् शहरमा िवसरहेको, स्थायी वनिासी 

िा विशेष स्थायी वनिासी हो 

प्राप्त हुने रकम पवहलो िच्चा ५,००० येन, दोस्रो िच्चा १०,००० येन, तेस्रो िच्चा र २०,००० येन 

सताहरु 
・जने्मको ९० वदन भीत्र आिेदन वदनु पने 

・जन्मवदने व्यन्धक्त र पवत/पत्नीले कर तीना अवनयवमतता गना पाइने छैन   

आिेदन वदने ठाउाँ  नगर कायाालयिाल विभाग (कोदोमो का)  

 

२)प्रसि र िच्चाको हेरचाह एकमुि भुक्तानी (सु्यस्सान इकूजी  इचईवजवकन) 

यो एक िच्चाको जन्मको लागी खचाको वहस्सा वदने प्रणाली हो ।  
 

ििु राविर य स्वास्थ्य िा स्वास्थ्य िीमामा िीवमत व्यन्धक्तहरु। 

प्राप्त हुने रकम ४२०,००० येन िा ४०४,००० येन, (यवद तपाइाँ अन्य देशमा जन्म वदनुहुन्छ भने)  

आिेदन वदने ठाउाँ  

अस्पताल जहााँ तपाइाँले जन्म वदनुभयो, (यवद तपाइाँ  प्रत्यक्ष भुक्तानी प्रणालीको उपयोग 

गनुाहुन्छ भने) 

शहर हल को लागी- नगरपावलका स्वास्थ्य िीमा विभाग  

(यवद तपाइाँ  प्रत्यक्ष भुक्तानी प्रणालीको उपयोग गनुाहुन्न भने)  
 

 ३)प्रसि भत्ता (सु्यस्सान तेआतेवकन) 

     यो एक िाल हेरविचार विदा िस्दा प्राप्त गने भत्ता प्रणाली हो ।  
 

ििु स्वास्थ्य िीमामा िीवमत व्यन्धक्त (आवश्रत िाहेक) 

प्राप्त हुने रकम 
वकनभने वहसाि रकम तलि रकममा आिाररत छ, यो एक समान छैन। यसको अवतररक्त, 

वसद्धान्त अनुसार, भुक्तानी अिवि ९८ वदन हो। 

आिेदन वदने 
ठाउाँ  

कम्पनीमा कायारत  

(यो प्रणाली राविर य स्वास्थ्य िीमा सदस्यहरु को लागी लागू हुाँदैन) 
      

कल्याणकारी सेिाहरु 
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३.  िाल हेरचाह सहयोगको लागी भिा 
 

१) िाल भत्ता (JIDOU TEATE) 
वनम्न माध्यावमक वििालयको अध्ययन पूणा हुनु अगािैका िच्चाहरु हुकााइरहेका व्यन्धक्तहरुलाई प्रदान गररन्छ । 
 

ििु 
१५ िषा सम्मको उमेर सम्म जापानमा आमा िुिा साँगै िसे्न िच्चा 

(माचा ३१ सम्म १५ िषा पूरा भएको नभएको वहसाि गररने छ) 

प्राप्त हुने रकम（मावसक） 

३ िषा िा सो भन्दा काम :  १५,००० येन  

प्राथवमक वििालय समाप्त नभएसम्म ३ िषा भन्दा िढी: १०,००० येन (तेस्रो छोरा 
िार् १५,००० येन)  

वनम्न माध्यावमक वििालय देन्धख, १५ िषा सम्म: १०,००० येन 

※ यवद आमािािुको कुनै आय सीमा भन्दा िवढ छ, उनीहरु प्रवतिन्धित पररिारको 
रूपमा व्यिहार गररनेछ र प्रवत व्यन्धक्त ५,००० येन प्राप्त हुनेछ 

भुक्तानी समय िषामा ३ पर्क (जून, अक्टोिर, फेबु्रअरी) 

आिेदनको समयमा 
आिश्यक कागजातहरु 

पासपोर्ा, वनिास कार्ा, पररिार सदस्यको माई नम्बर वििरण,  
प्रत्यक िषाको जूनमा हालको न्धस्थवतको वििरण पेश गने  

आिेदन वदने ठाउाँ  नगर कायाालयिाल विभाग (कोदोमो का)  

 

२) िाल सहयोगको लागी भत्ता (वजदो फुयो तेआते) 
यो एकल अवभभािकलाई वदइएको छ। 

 

ििु 

िूिा,आमा अथिा अवभभािक जसले १८ सम्म एकल हेरविचार गदाछ (माचा ३१ सम्म १८ िषा 
पूरा भएको नभएको वहसाि गररने छ) (यवद िच्चा शाराररक अशक्त छ भने उसको हकमा २० 

िषा सम्म यो वनयम लागू हुनेछ) 

प्राप्त हुने रकम 

पवहलो िच्चा दोश्रो िच्चा तेस्रो िच्चा र त्यो भन्दा िवढ 

४२,५०० येन प्राप्त गना सकु्नहुन्छ 

आंवशक रूपमा ४२,४९० देन्धख 
१०,०३० येन प्राप्त गना सक्दछ 

१०,०४० येन िा िढी  

१०,०३० देन्धख ५,०२०  

येन 

६,०२० येन िा िढी 

६,०१० िार् ३,०१० येन 

※ भुक्तानी अिवि अवप्रल, अगस्ट र वर्सेम्बर, तर त्यहााँ एक संभािना छ वक यो 
भविष्यमा पररितान हुन पवन सक्छ। यवद छोर्पत्र िार् एकल आमा िुिा िनु्नभएको भए, 
छोर्पत्रको प्रमाण पत्र िा आफ्नै देश िार् जारी गररएको जन्म प्रमाण पत्र जसमा 
छोर्पत्रको कुरा भवनएको हुन्छ, र िच्चाहरु को जन्म प्रमाणपत्र आिश्यक पदाछ 

(जापानी अनुिाद आिश्यक पदाछ) 
आिेदन वदने 

ठाउाँ  
नगर कायाालयिाल विभाग (कोदोमो का) 
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४. नचनकत्सा प्रणाली 

१) वचवकत्सा कल्याणकारी खचा भुक्तानी प्रणाली （मारुफुकु）                     

यो प्रणाली वनम्न अिस्थामा वचवकत्सा खचा को भार काम गना वदइने आवथाक सहायता हो । यो िीमा मात्र वचवकत्सा 

उपचारको लागी हो। यहााँ केही मामलाहरु छन् जहााँ प्रवतिि आय भएमा योग्य नहुन सक्छ ।  
 

गभािती मवहला 
िच्चा जने्मको एक मवहना पवछ प्रसूवत रोग िा स्त्री रोग विशेषज्ञको वचवकत्सा खचामा प्रयोग गना सवकन्छ, 

र आमा र िच्चा रेकर्ा िुक प्राप्त गनुाहोस् । 

िच्चा 

िच्चाहरुको जन्म देन्धख माध्यावमक तह िरािरको लावग मेवर्कल खचा (१८ औ ंजन्मवदन माचा ३१ ताररख 

सम्म मानीने) मेवर्कल खचा (वनम्न माध्यावमक वििालयका वििाथीहरु  र माध्यावमक वििालयका 

वििाथीहरुको लावग मातै्र)  

एकल अवभभािक 
पररिार 

जो पवत/पत्नी संग छैनन् र १८ िषा भन्दा कम उमेरका िच्चा हुकााइरहेछन् भने त्यो अिस्थामा पाइने 

वचवकत्सा खचा  

अपांगता भएका 
व्यन्धक्तहरु 

अपांगता भएका व्यन्धक्तहरु जो संग १ िा २ ह्यान्डिुक छ र  IQ ३५ िा सो भन्दा कम  भएकाहरुको लागी 

वदइने मेवर्कल खचा 

आिेदन वदने ठाउाँ  नगर कायाालयको स्वास्थ्य िीमा विभाग (केङको होकेङ का) 
 

(२) वचवकत्सा खचा भुक्तानी प्रणाली (सुकुसुकू इरोही सेइदो)  

यो वनम्न माध्यावमक वििालयको पवहलो िषा देन्धख माध्यावमक अध्ययन (१८ औ ंजन्मवदन माचा ३१ ताररख 

सम्म मानीने) सम्म वििाथीको लागी सहयोगी वचवकत्सा प्रणाली हो, वकनवक ० ～ १२ िषा सम्मको (मारुफुकु) 

उनीहरुको हकमा प्रयोग गना सवकन्न ।  (यो िीमाले वचवकत्सा उपचारको मात्र कभर गदाछ।) 

 

५.  अपांगर्ा संग सम्बस्टन्धर् प्रणाली 

१) विशेष िाल सहायता भत्ता (तोकुिेचू वजदो फुकु तेआते) 

यो अवभभािक िा िच्चाको हेरचाह गनेहरुले मानवसक िा शारीररक रूप िार् अशक्त िच्चा जो 20 िषा भन्दा कम उमेर 

को हो उसको लावग प्राप्त गना सक्छन ।  
 

ििु र प्राप्त हुने रकम 

（मावसक रकम ） 

पवहलो तहको िच्चामा लागू हुने  

【भुक्तानी रकम १ जाना : ५१,७०० येन】  

१) १ वा २ तहको अपाांगता प्रमाणपत्र भएको व्यक्तत (आांतरिक अन्य िोग बाहेक) 
२) पनुवाास वा नर्सिंङको नोटबुक मारू A, A को व्यक्तत 

३) मानर्सक रुपमा अशतत, स्वास््य तथा कल्याण नोटबुक भएका व्यक्ततहरु सामान्यतया प्रथम शे्रणणमा पर्ान । 
दोश्रो तहको िच्चामा लागू हुने  

【भुक्तानी रकम १ जाना : ३४,३४० येन】 

१) ३ तहको अपाांगता प्रमाणपत्र भएको व्यक्तत (आांतरिक अन्य िोग बाहेक) 
२) पनुवाास वा नर्सिंङको नोटबुक B भएको व्यक्तत 

३) मानर्सक रुपमा अशतत, स्वास््य तथा कल्याण नोटबुक भएका व्यक्ततहरु सामान्यतया दोश्रो शे्रणणमा पर्ान । 
आिेदन वदने ठाउाँ  सामावजक कल्याणकारी विभाग नगर कायाालय(स्याकाई फुकुसी का) 

 

२) यवद तपाइाँ िच्चाहरु र ियस्कहरुको लागी शारारर, िौन्धद्धक, र मानवसक अपांगतको सेिाहरु प्राप्त गना चाहानुहुन्छ भने  
१) सामावजक कल्याणकारी विभाग नगर कायाालय(स्याकाई फुकुसी का) मा परामशा गनुाहोस्  

२) अपांगताको पवहचान भए पवछ, कुन िर र किो प्रकारको अपांगताको भनी "कल्याणकारी सेिा  प्रमाणपत्र" 

(जु्यकू्यऊस्यास्योकु ) प्राप्त गना सकु्नहुन्छ,  

३) यो “कल्याणकारी सेिा प्रमाणपत्र" को साथमा, िच्चाले वििालय पवछ पवन स्वास्थ्य सेिा र िाल हेरचाह वदन सेिा 

परामशा प्राप्त गना सक्दछ, र ियस्कहरु को लागी, तपाइाँले रोजगार सेिा सहायोग, जीिनयापनमा सेिा सहायोग, प्रिेश 

सेिा सहायोग आवद जिा सेिाहरु प्राप्त गना सकु्नहुन्छ। 
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६.  वृद्धाहरुको कल्याण कोष  

 〇 नवसिंग-केयर िीमा (खाईगो होकेन) 

नवसिंग केयर िीमा एक प्रणाली हो, जि ६५ िषा भन्दा मावथका मावनसहरुको हेरचाहाको लागी 

आिश्यक हुन्छ ति उनीहरुको आवथाक िोझ काम गना  यो सेिाहरु प्राप्त हुन्छ (४० िषा भन्दा    

 मावथ त ६५ िषा भन्दा तलको हो भने रोगको अिस्थामा भर पदाछ) ।  

 ६५ िषा भन्दा मावथका लावग (४० िषा भन्दा माथी र ६५ िषा भन्दा कम उमेरको वचवकत्सा  

िीमा संग संयुक्त हुन्छ), यो व्यन्धक्त गत रुपमा नवसिंग केयर प्रीवमयम वतना आिश्यक छ। यो एक 

हेरचाह योजना हो जून प्रत्यक व्यन्धक्तमा लागू हुन्छ र जिै वदनको हेरचाहा सेिा, घरमा सेिा, 

ओछ्यानको सहायता (उिारो), घरको पुनवनामााण, र्ायपर भत्ता, सुवििाहरुको उपयोग र अन्य 

जिा हेरचाह सेिाहरु, र यो प्राप्त गना को लागी स्व-भुक्तानी १०% देन्धख ३०% सम्म गनुा पने छ । 

जसे्ल नवसिंग केयर िीमा प्रीवमयम वतरेका छन उनीहरु यो सेिा पाउनको लावग योग्य हुनेछन 
(स्वास्थ्य िीमा ४० िषाको उमेर देन्धख ६५ िषा सम्म लागू हुन्छ) । र जसे्ल नवसिंग केयर प्रीवमयम वतरेको 

हुदैन, उनीहरु सेिा वलन चाहेमा आफैले स्व-भुक्तानी गनुा पदाछ जून िेरै महाँगो पाना जान्छ । 

 

 

७.  र्पाइाँलाई र्पाइाँको जीवि कनठिाई भएको अवस्थामा पाउिे सेवा सुनिधा  

यवद वचवकत्सा खचा, भार्ा, ॠण र दैवनक जीिनमा कवठनाई छ र आवथाक अिस्था कमजोर  

भै खचा व्यियस्थापन गना सकु्न भएको छैन भने हुन्छ, तपाइाँको कुरालाई प्रवतविया वदन सक्छ। 

यो काउन्टर नगर कायाालयको समाज कल्याणकारी विभागमा छ (स्याकाई फुकुसी का) 
 

८. अन्य 

१) यवद DV (घरेलु वहंसा) को कारण क्षवत िेहोनुा परेको खण्डमा  

यो अिस्थामा तपाइाँ  एकै्ल पीवर्त िनू्न हुने छैन, यो अिस्थामा सल्लाह वलन महत्वपूणा जरूरी हुनेछ । 

तपाइाँ  नगर कायाालयको (नागररक सहयोग विभाग) (वशवमन क्योउदो-का) र पुवलस संग परामशा गना 

सकु्नहुन्छ। DV (घरेलु वहंसा) विशेषज्ञ संग परामशाको लागी रे्वलफोन नम्बर ०५७०-०५-५२१० हो 

२) जि तपाइाँ  िाल दुव्यािहारको घर्ना देख्नुहुन्छ। 

िाल दुव्यािहारमा वपवर्ने र िम्की जिै शारीररक दुव्यािहार, लन्धित िनाउनु जिै मानवसक 
दुव्यािहार, खाना नवदने िा उपेक्षा र यौन दुव्यािहार लाई मावनन्छ।  िाल दुव्यािहार रोक्नको लागी, 

यवद तपाइाँले िररपरर कसैलाई दुव्यािहार भएको देख्नु भयो भने, नगर कायाालयको िाल परामशा 
केन्द्र (वजदो सोदन जो) लाई सूवचत गनुाहोस् ।   रािर व्यापी साझा ररपोर्ा गना वमल्ने रे्वलफोन नम्बर 

१८९ हो। 
 

     

 यवद तपाइाँले शहर कर वतनुा हुन्न भने, तपाइाँ कल्याणकारी सेिाहरु प्राप्त गना सकु्नहुन्न। 
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१. जापािको कर प्रणाली 

जापानको कर प्रणालीमा पवहलो राविर य कर जून रािर को लावग वतने र अको स्थानीय कर को लागी प्रान्त र 

नगरपावलकाहरु लाई वतनुा पने गरी विभावजत गररएको छ, भुक्तानीको ठाउाँ  पवन फरक छ। 

साथै, जापानमा करदाताहरु करको लागी प्रत्यक्ष पैसा तीछा न, यो कर खररद गररएको सामानको मूल्यमा जोर्ीएको हुन्छ 

र यसलाई "उपभोग कर" भवनन्छ र कर को प्रवतवनवित्व गदाछ। यो संके्षपमा वनम्नानुसार छन्: 

 
स्वयं-भुक्तानी करहरू（प्रत्यक्ष कर） 

सामानमा  समािेश कर（अप्रत्यक्ष 

कर） 

भु

क्ता

नी

क

ताा 

राविर य कर 

(कर 
कायाालय) 

・ आयकर (जि तपाइाँ एक तलि प्राप्त) 
सामान्यतया तलि िार् वलईन्छ 

・ कपोरेर् कर (कम्पनी प्रििक द्वारा भुक्तान) 
・ पैतृक कर (जि तपाइाँले पैतृक संपती प्राप्त गनुाहुन्छ) 
・ उपहार कर (जि तपाइाँ पैसा प्राप्त गनुाहुन्छ) 

・ उपभोग कर (जि तपाइाँ सामान 
वकनु्नहुन्छ) 
・सुतीजन्य कर 

(जि तपाइाँ चुरोर् वकनु्नहुन्छ) 
・ रर्क्ी कर 

स्थानीय कर 

(प्रान्त कर 
कायाालय) 

अर्ोमोिाइल कर (६०० सीसीको िाहन िा त्यो भन्दा 

अविक) 
・ घर जग्गा अवििहण कर (जि तपाइाँ 

घर िा जग्गा वकनु्नहोस्) 
・ प्रान्त कर  (वनिास कर) 

・ स्थानीय उपभोग कर 

 

・ प्रान्त र शहर सुतीजन्य कर 

स्थानीय कर 

(नगर 

कायाालय) 

・ नगरपावलका कर (वनिास कर) 
तलि िार्, िा आफैं  िार्  

・ राविर य स्वास्थ्य िीमा कर 

・ हल्का मोर्र िाहन कर (मोर्रसाइकल, वमवनकार) 

・ सम्पवत्त कर (घर र जग्गा कर) 
 

२. कर कसरी नर्िे 

सीिा नगर कायाालयकाउन्टर िा िैंवक सेिाको माध्यम िार् तपाइाँ लाई पठाइएको भुक्तानी फारम अनुसार तीणा 

सकु्नहुनेछ, शहरी कर भुक्तानी पवन वनम्न माध्यम िार् पवन वतना सवकन्छ: 
(१) सुवििा स्टोर भुक्तानी 

कर वतना फारम (भुक्तानी फारम) वलनुहोस् र वतनुाहोस् । वतनुा पने करहरु, राविर य स्वास्थ्य िीमा कर, शहर र प्रान्त 
कर (सािारण संिह), हल्का मोर्र िाहन कर, सम्पवत्त कर आवद छन् । यवद वदएको वमवत समाप्त हुन्छ िा 

भुक्तानी रकम ३००,००० येन भन्दा िवढ भएमा, सुवििा स्टोरहरु माफा त भुक्तानी गना सवकदैन। 

(२) खाता िात स्थानान्तरण 

यो प्रते्यक भुक्तानी समय सीमा मा िैंक िा हुलाक कायाालय खाता िार् कर्ौती गररने छ ।  
हुलाक कायाालय िा िैंकमा यसको लागी तपाइाँको खाता व्यन्धक्तगत रूपमा वनिेदन गनुाहोस् । 

(३) िेवर्र् कार्ा भुक्तानी 

तपाइाँले "Yahoo！ सािाजवनक भुक्तानी" को उपयोग गरी िेवर्र् कार्ाको माध्यम िार् कर वतना सकु्नहुन्छ। 

कर 
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३. मुख्य कर प्रणाली 

 )१( आयकर 

व्यन्धक्तगत आयमा कर जिै कम्पनी को तलि। 
 

 

 
 

वानषाक नहसाि समायोजि (िेन्माचू च्योसेई) 

जि तपाइाँ  कम्पनीको तलि प्राप्त गनुाहुन्छ, ज्याला (आय) को लागी रोक्का कर तलिमा कावर्न्छ, र कम्पनीले राविर य आयकर 

वतदाछ। मूल आय कर आयको गुणा गरी खचा कर्ौती गरेर कर दरले वहसाि गरी वनकालीन्छ । जापानमा, कम्पनीहरु अर्क्र 
कमाचारीहरुको तफा  िार् यो गणना िनाउाँछ र यसलाई िषा अन्त समायोजन भवनन्छ। र यस को लागी, कम्पनीले  "जीिन 
िीमा प्रमाणपत्र" र "पररिार आवश्रत" कमाचारीहरु िार् िषाको अन्त्यमा जानकारी संकलन  गदाछ। 

मावथ िवणात िषाको समायोजन, विवभन्न कर्ौती र "वतनुा पने आयकर" जिा खचाहरु गणना भैरहेको छ। 

यवद "तपाइाँको तलि िार् कर रोक्का रकम" "वतनुा पने आयकर" भन्दा ठूलो छ भने, त्यो रकम वफताा गररने वसद्धान्त छ । 
यवद कर रोवकएको छैन भने, तपाइाँले पवछ आयकर वतना पनेछ ।  

 
कर नफर्ाा (खाकूरे्इ नसिकोकोऊ) 

यवद कम्पनीले िावषाक समायोजन गरेको छैन भने, स्व-रोजगार को मामलामा, यवद तपाइाँ  दुई िा िेरै कम्पनीहरु िार् तलि प्राप्त 

गरीरहनुभएको छ र यवद तपाइाँ घर वकनु्नहुन्छ, तपाइाँ  आफैले कर वफताा फाइल पेश गना आिश्यक छ। यवद तपाइाँलाई कर घोषणा 

गने िारे थाहा छैन भने, कर कायाालय िा शहरको कर विभाग संग परामशा गनुाहोस्। (कर ररर्ना दान्धखला गने अिवि फेबु्रअरी १ 

देन्धख १५ माचा सम्म हो) । 

 

給与所得控除額等
きゅうよしょとくこうじょがくとう

（B）

課税所得金額
かぜいしょとくきんがく

（E）

所得控除額
しょとくこうじょがく

（D）

×
所得金額
しょとくきんがく

（C）

所得税（しょとくぜい）のしくみ

※税率は課税所得金額（E）によって変わります

※　2013年～2037年までは納める所得税額（しょとくぜいがく）の2.1％が復興特別所得税（ふっこうとくべつしょとくぜい）としてプラスされます。

（例　月収16万円の場合）　　　　　　給与所得控除　　　　  社会保険料控除　　　　　基礎控除　　　　　　　課税所得額　　　　　　  税率　    納める所得税額

年収　1,920,000円　ー（756,000円　+　286,000円　+　380,000円）＝　498,000円　×　5％＝24,900円

給与所得控除（B）は年収により決まる

所得控除（D）になるもの（おおいと税はすくなくなる）

基礎控除（きそ・こうじょ）

配偶者控除（はいぐうしゃ・こうじょ）

扶養控除（ふよう・こうじょ）

社会保険料控除（しゃかいほけんりょう・こうじょ）

生命保険料控除（せいめいほけんりょう・こうじょ）

など

税額控除（F）になるもの（おおいと税はすくなくなる）

住宅ローン控除（じゅうたくろーん・こうじょ）　など

控除（こうじょ）は、マイナスすることです。

給料から引かれた社会保険料（しゃかいほけんりょう）も収入（しゅうにゅう）

から引かれます。

「基礎控除」（きそこうじょ）は最低限（さいていげん）の生活経費（せいかつ

けいひ）38万円を引くものです。

配偶者（はいぐうしゃ）や扶養親族（ふようしんぞく）の分も引きます。扶養す

る人が多いと所得税（しょとくぜい）が少なくなります。

所得証明書（しょとくしょうめいしょ）には、所得金額（しょとくきんがく）C

が表示されます。

納
おさ

める所得税額
しょとくぜいがく所得税額

しょとくぜいがく 税額控除額
ぜいがくこうじょがく

（F）

税率
ぜいりつ

＝

収

入

金

額

し

ゅ

う

に

ゅ

う

き

ん

が

く（

A

）

आयकरको संयन्त्र  ”SHOTOKU ZEI” 

त
ल

ि 
र
क

म
 (A

) 

तलि कर्ौती  
KYUUYO SHOTOKU KOUJO 
TOU (B) 

आयको रकम  

SHOTOKU 
KINGAKU 

(C) 

आय कर्ौती  
SHOTOKUKOUJO 
GAKU(D) 

कर योग्य आय 
रकम (E) कर 

आयकर 
रकम  

SHOTOKU-ZEI 

GAKU 

कर कर्ौती रकम 

ZEIGAKU KOUJO GAKU(F) 

आयकर नर्िे रकम 

 

कर दर कर योग्य आय रकममा वनभार गदाछ 

 

कर्ौती गनुापने चीजहरुको कार्ीन्छ । 
 

तलििार् कावर्एको सामावजक िीमा प्रीवमयम पवन आयको रकम िार् कावर्ने 
छ। 

"आिारभूत कर्ौती" मा, जीिन खचा को लागी नू्यनतम आिारभूत कर्ौती 
३८० ,००० येन हो। 

त्यहााँ पवत / पत्नी र आवश्रत आफन्तहरुको लागी पवन कर्ौती हुन्छ । यवद त्यहााँ 
िेरै आवश्रतहरु छन भने आय कर कम हुनेछ।  

उदाहरण       मावसक िेतन रकम १६० ,००० येन,              तलि कर्ौती + सामावजक िीमा + आिारभूत कर्ौती,                                   कर योग्य आय,         कर दर,            आयकर वतने रकम 

िावषाक आया १,९२०,००० येन –(७५६,००० येन+२८६,००० येन+३८०,००० येन) = ४९८,,००० येन × ५% = २४,९०० येन 
तलिमा आय कर्ौती(B) िावषाक आयमा वनभार गदाछ। 

आय कटौ(D)र्ी समावेश भएको (ठूलो मात्रामा कर कम हुने) 
आिारभूत कर्ौती, KISO KOUJO 

जीिनसाथी कर्ौती,  HAIGUUSHA KOUJO 

वनभारता कर्ौती,  FUYOU KOUJO 

सामावजक िीमा प्रीवमयम कर्ौती  SHAKAI HOKENRYOU KOUJO 

जीिन िीमा प्रीवमयम कर्ौती आवद SEIMEI HOKENRYOU KOUJO 

यस्तो 

आय कटौ(F) र्ी समावेश भएको (ठूलो मात्रामा कर कम हुने) 
आिास कजाा कर्ौती र अन्य  यस्तो 

आय रकम (C) आय प्रमाणपत्र (SHOTOKU SHOUMEISHO) मा प्रदवशात 

गरीन्छ। 

※िषा २०१३ देन्धख २०३७ सम्म, भुक्तान गररएको आयकर रकम को २.१% एक विशेष पुनवनामााण आयकरको रूपमा थवपनेछ। 
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)२( रानििय स्वास्थ्य िीमा कर (कोकुमीि केिकोऊ होकेि जेइ) 

जो संग शहरको वनिास कार्ा छ र नगर कायाालयको रािर ीय स्वास्थ्य िीमा मा सामेल छन् (कायास्थलमा स्वास्थ्य 
िीमाको लागी योग्य व्यन्धक्त सामावजक िीमा िार् िवहषृ्कत गररनेछ)। अवघल्लो िषाको आय अनुसार राविर य स्वास्थ्य 

िीमा कर प्रवत घरमा आिारीत हुन्छ । 

भुक्तानी मवहना: जुलाई -अगस्ट -सेपे्टम्बर -अक्टोिर -नोभेम्बर -वर्सेम्बर -जनिरी -फेबु्रअरी -माचा 

)३( शहर र प्रान्त कर (निवास कर) (जू्यमीि जेइ) 

यो नगरपावलकाहरुलाई िुझाउने कर हो जुन जनिरी १ सम्म वनिासी दताा गररन्छ । यो अवघल्लो िषाको आय अनुसार 

कर लगाईन्छ । त्यहााँ एक तरीका छ वक कम्पनीको तलि (विशेष संकलन) िार् कर्ौती गररन्छ, तर अन्यथा यो हुलाक 

कायाालय, िैंक, सुवििा स्टोर, िेवर्र् कार्ा िा नगर कायाालयिार्  भुक्तान गनुा पने हुन्छ जून तीनुा पने रकमको पत्र 

घरमा आउाँछ। 

भुक्तानी मवहना: जून -अगस्ट -अक्टोिर -जनिरी। 

(४) हलुका सवारी वाहि कर (केई नजदोउस्या जेइ) 

जो संग मोर्रसाइकल र वमनी िाहनहरु उनीहरुले प्रते्यक िषाको प्रते्यक अवप्रल १ मा तीनुा पदाछ । 

६०० सीसी भन्दा मावथका सिारी सािनका मावलकले प्रान्तको कर कायाालयमा अर्ोमोिाइल कर तीनुापदाछ । यवद 

तपाइाँ  कार िा मोर्रसाइकल वदनुहुन्छ िा प्राप्त गनुाहुन्छ, तर स्वावमत्वको नाम पररितान गने प्रविया गनुाहुन्न भने, कर 

मावलकको नाममा लगाइनेछ जसको नाम वथयो। यवद कारहरुलाई नि गररन्छ भने पवन यो प्रवियाहरु आिश्यक छ  । 
भुक्तानी मवहना: मे  

(५)  सम्पनि कर (कोरे्ई शीसाि जेइ) 

प्रते्यक िषाको १ जनिरी, जो व्यन्धक्त जग्गा, घर र आवद को मावलक हो, शहरमा कर वतना पदाछ ।    

भुक्तानी मवहना: अवप्रल -जुलाई -वर्सेम्बर –फेबु्रअरी 
 

४. कर पात्रो 

मवहना 
करको प्रकार (शहरलाई कर तीने) 

शहर प्रान्त कर सम्पवत्त कर हलुका सिारी िाहन कर राविर य स्वास्थ्य िीमा कर 

अवप्रल  प्रथम भुक्तानी   

मे   एक पर्क भुक्तानी (पूणा)  

जून प्रथम भुक्तानी    

जुलाई  दोश्रो भुक्तानी  प्रथम भुक्तानी 

अगस्ट दोश्रो भुक्तानी   दोश्रो भुक्तानी 

सेपे्टम्बर    तेस्रो भुक्तानी 

अक्टोिर तेस्रो भुक्तानी   चौथो भुक्तानी 

नोभेम्बर    पाचौ भुक्तानी 

वर्सेम्बर  तेस्रो भुक्तानी  छैठौ भुक्तानी 

जनािरी चौथो भुक्तानी   सातौ भुक्तानी 

फेबु्रिरी  चौथो भुक्तानी  आठौ भुक्तानी 

माचा    निौ भुक्तानी 
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५. करको नवषयमा महत्वपूणा कुराहरु  

)१(  कम्पिीमा राजीिामा  

यवद त्यहााँ अवघल्लो िषाको वनिास कर िााँकी छ भने, यो कम्पनीको अन्धन्तम 

तलि िार् कर्ौती हुन्छ या तपाइाँ  आफैं ले नगर कायाालयमा गैर वतना पछा  । 
 

)२） आफ्िै देश फका दा  

यवद शहर र प्रान्त करहरु (वनिास कर) र रािर ीय स्वास्थ्य िीमा कर वतनुाभएको छैन भने,  

कृपया पूणा वतनुाहोस्। 

 

)३( कर र्ीिुा भएको िैि भिे के हुन्ि? 

यवद तपाइाँ  र्ोकेको वमवत सम्म कर तीनुा भएन भने यसलाई भुक्तानी उलाँघन भवनन्छ। र यवद भुक्तानी अवनयवमतता छ 

भने, ऋण पत्र िा भुक्तानी को खिर लगातार पठाइनेछ। यवद त्यहााँ िक्यौता रकम छ भने, िक्यौता वदनहरुको संख्याको 

आिारमा जररिाना लागे्न छ । यवद भुक्तानी अवनयवमतता वनरन्तर रहेमा,  करको भुक्तानी िैंकमा जम्मागररएको रकम 

िा तलि िार् कर्ौती गना सवकन्छ र कार, सम्पवत्त पवन जफत हुन सक्छ। त्यसैले यो हुनु भन्दा पवहले, नगर कायाालयमा 

परामशा गनुाहोस्। 
 

)४(   जि र्पाइाँ नवदेशमा आफन्तहरु र अन्य आनश्रर्हरुलाई कटौर्ीको लागी रेनमट्यान्स पठाउि चाहािुहुन्ि 

हरेक िषा कम्पनी िार् वितरण हुने "तलि आय वनभार कर्ौती घोषणा” पत्रमा आवश्रत िा आफन्तहरुको वििरण 

पेश गनुाहोस् । आवश्रत आफन्तहरुको आिश्यक आिश्यकताहरु हरेक िषाको 31 वर्सेम्बर सम्म पेश गनुा पछा । 

१) तलि प्राप्त गने व्यन्धक्तको नातेदार (※ १) 

२) तलि प्राप्त गने व्यन्धक्त संग िसे्न (※ २) 

३) आफन्तहरुको िावषाक आय ३८०,००० येन िा कम (※ ३) (िावषाक तलि आय १,०३०,००० येन) 

※ १   आफन्तमा पती/पत्नी, िच्चाहरु, नावतनावतनाहरु, आमा िुिा, हजुरिा हजुरआमा, भाइिवहनीहरु, पती/पत्नी को 

आमा िुिा, हजुरिुिा र दाजुभाइ वददीिवहनीहरु छन्।  आवश्रत आफन्तहरु १६ िषा भन्दा कम उमेरका छन भने, आवश्रत 

आयकर कर्ौती हुने छैन, तर नागररक कर र प्रान्त करहरु भने करको रकम संग सम्बन्धित हुन सक्छ। 

※ २   यवद तपाइाँ विदेशमा िसे्न आफ्ना आफन्तहरु (विदेशमा अध्ययन गनेहरु सवहत) साँग िसु्नहुन्न भने, उनीहरुको 

आिश्यकताहरु पूरा गना कागजातहरु प्रमावणत गरी तपाइाँले उनीहरुको लावग जीिन खचा लागी पठाउन सकु्न हुन्छ । 
विदेशमा रहेका आफन्तहरुलाई जीविन खचा पठाउनको लागी र आवश्रत कर्ौतीको गनाको लागी, विदेशमा आफन्तहरु 

िार् वनम्न कागजात तयार गना को लागी आिश्यक छ: 

" सम्बि प्रमाणपत्र " ： सम्बि सावित गना मूल कागजात आफ्नो देश द्वारा जारी गनुा पदाछ  

"रेवमट्यान्स सम्बिी कागजातहरु" ： वित्तीय संस्थाहरु द्वारा जारी विदेशी रेवमट्यान्स वििरण, विदेशमा िसे्न िेरै 

आफन्तहरुलाई पैसा पठाउाँदा, यो भने छुटै्ट पठाउन आिश्यक छ। 

※३    विदेशमा िसे्न आफन्तहरु को आय ३८०,००० येन मा समािेश हुदैन । 
 

६. सम्पका  ※ यनद फोि कल िाट हो भिे, पनहले परामशा को सामग्री िर्ाउिुहोस्। 

 

परामशा सामिी परामशाको ठाउाँ  रे्वलफोन नम्बर 

नगर कर नगर कायाालय-कर विभाग  (सु्यजेइ का)  

नगर कर भुक्तानी नगर कायाालय-कर विभाग (जेइमी का)  

प्रान्त कर प्रान्त कर कायाालय  

राविर य कर राविर य कर कायाालय  
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भूकम्पको तीव्रता जवमनको हलचलको प्रभाि हो।  

हल्का तीव्रता ५ पे्लर्हरु अथिा दराजहरु िार् वकतािहरु खस्दछन                       

िवलयो तीव्रता ५ फनीचर िा िारहरु खस्न िा भत्कन  सक्छ 

हल्का तीव्रता ६ हल्का काठ घरहरु झुकाउन सक्छ  

िवलयो तीव्रता ६ हल्का काठ घरहरु नि गना सक्छ  

तीव्रता से्कल ७ हल्का वनमााणहरु नि गना सक्छ  

・जि तीव्रता ५ भन्दा िढी को भूकम्प आउाँछ, त्यहााँ घरहरु भत्कने िा विजुली र पानी को आपूवता कावर्ने 
सम्भािना हुन्छ  

・जवमन को "तरलता" को कारण, घरहरु झुकाउन सछ  

・जि विपदहरु आइपछा , रेल िा राजमागाहरु को उपयोग गना सवकदैन र  र्र ावफक जाम हुनेछ  

・िेरैजसो पसलहरु िन्द हुनेछन् र त्यहााँ ग्यास र इिनको अभाि हुनेछ 

・जि शन्धक्तशाली भूकम्प जान्छ, िेरै पराकम्पन जान्छ, र यो पवन पवन संभािना हुन्छ की वनकर् भविष्यमै अको 
शन्धक्तशाली भूकम्प जानसक्छ  
 

 

   
 

 

प्रकोप रोकथामको घर्नामा के गने र कसरी सुरवक्षत रहने भने्न कुरामा आफैलाई तयार गनुा पने हुन्छ । जापान एउर्ा 

यिो देश हो जहााँ िेरै भूकम्प आइरहेको हुन्छ । यो भवनएको छ वक वनकर् भविष्यमा र्ोवकयो को आसपास के्षत्रमा 

शन्धक्तशाली भूकम्प जाने छ । यसिाहेक, समुन्द्रीक आाँिी जसले तेज हािा र भारी िषाा जापानको द्वीपहरुमा आउनेछ । 

जि समुन्द्रीक आाँिीको सीिा प्रहार हुन्छ, त्यसिेला भारी िषााले नदीहरुमा अत्यविक िहाि िढ़ने छ । 

२०१५ मा, वकनुगािा नदीको िाि भन्धत्कयो र िाढीको प्रकोप उच्च हुन पुग्यो । अकोतफा , आगलागी िा परमाणु प्रकोप 

हुन सक्छ, यही कारणले गदाा यो जान्नको लागी िेरै महत्वपूणा छ वक ती अिस्थाहरुमा के गने?  

 

१.  भूकम्पको प्रनर्कार उपायहरु 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(१) भूकम्प को स्टस्थनर् मा के गिे 

<१> जि र्पाइाँ घरमा हुिुहुन्ि ... 

・ जि तपाइाँले भूकम्पको महसुस गनुाहुन्छ, कुनै िवलयो रे्िल िा यिै केवह कुराको मुवन शरण वलनुहोस् र आफ्नो 

र्ाउको रक्षा गनुाहोस् ।  

・ अगावर्को ढोका खोल्नुहोस्, भागे्न तयारी गनुाहोस्  ।  

・ हतार हतार भागु्न खतरनाक हुन्छ, फूरे्का सीसाहरु खस्न सक्छ । 
・ घर वभत्र वततरवितर भएका सीसाहरुले कार््न सक्छ तेसैले जुत्ता िा चप्पल लगाउनुहोस् ।  

・ग्यासका उपकरण र स्टोभ िार् आगो िन्द गनुाहोस्। यवद तपाइाँ  सकु्नहुन्न भने, ११९ मा संपका   गनुाहोस्। 

・जि तपाइाँ  वनस्कनुहुन्छ, वनस्कनु अवघ मुख्य ग्यााँस भल्भ र विजुलीको न्धस्वच िन्द गनुाहोस् ।  

・जि तपाइाँ  वनस्कनुहुन्छ, एउर्ा कागजको रु्िा सने्दशको साथ ढोकामा पोस्ट गनुाहोस् "हाम्रो    

  पररिार सुरवक्षत छ र हामी वनन्धस्कसकेउ  ________ "। 
  

प्रकोप रोकथाम 
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<२> जि र्पाइाँ िानहर हुिुहुन्ि 

・र्ाईल िा सीसाहरु खसन सके्न सम्भािना िेरै हुने भएकोले आफ्नो र्ाउको को रक्षा गनुाहोस्। 

・ पखााल िा भेन्धन्ड मेवसनहरु भत्कने िा ढल्ने सम्भािना िेरै हुने हुदा र्ाढा रहनुहोस् र आफ्नो   

   र्ाउको को रक्षा गनुाहोस् ।  

・ सू्कल र पाका  जिा फरावकलो ठाउाँहरुमा आश्रय वलनुहोस्। 

 

<३> यनद र्पाइाँ नलफ्टमा हुिुहुन्ि भिे  

・अफ्ट्यारोमा पणी अगािै, सिै तलाको िर्न वथचु्नहोस् र वछर्ो भन्दा वछर्ो वनस्कने प्रयास  गनुाहोस् ।  

 

<४> सुिामीहरु िाट सावधाि रहिुहोस् 

   यवद भूकम्प जादा समुद्र िा नदीको नवजक हुन्छ भने, सुनामीको अविक संभािना हुन्छ,    

   त्यसैले त्याहा िार् तुरुनै्त र्ाढा जानुहोस् र उच्च स्थान तफा  लागु्नहोस् । 

 

<५> पनहरो िाट सावधाि रहिुहोस् 

जि पहार्मा शन्धक्तशाली भूकम्प जान्छ, त्यहााँ पवहरो गई सर्क अिरुद्ध हुने सम्भािना हुन्छ ।  
 

<६> जि र्पाइाँ डि ाइभ गदै हुिुहुन्ि 

खतराको संकेत गने ित्ती िाल्नु होस्, र सर्क को िााँया तफा  रोकु्न होस्। रेवर्यो िा सेल फोन को माध्यम िार् जानकारी 

संकलन गनुाहोस्। जि तपाइाँ तपाइाँको िाहनलाई त्यही छोरे्र वहर्नू हुन्छ, गार्ीको चािी गार्ीमै छोर््नुहोस् तर गार्ीको 

दताा पत्र संगै लैजानुहोस्। आफ्नो फोन नम्बर संग एक नोर् छोर््नुहोस् तर िाहनको चािी िन्द नगनुाहोस्। 
 
 

 )२(  भूकम्पको लागी र्यारी 

・ घरको फनीचरहरु वफर्क् गनुाहोस्। 

・ भूकम्पमा मृतु्य को सिैभन्दा िेरै कारणहरु मधे्य घरमा फनीचर द्वारा थीचीनु हो । (सुनामी यसमा समािेश छैन)  

・ सकेसम्म, िेर्रूममा िेरै फनीचरहरु नराख्नु होस् । 
・ शयनकक्ष, भान्छा र सीढीहरु मा आगलावगको वर्रे्क्टरहरु राख्नुहोस् (ध्ववन अलामा सवहतको आगलावगको 

वर्रे्क्टर) ।  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



29 

 

 

२. आाँधी र िाढी को लागी प्रनर्रोधी उपाय 

जि सामून्द्रीक आिी नवजवकदै जान्छ ति हािा र िषाा उच्च हुन पुग्छ । अगावर्नै, हािाले उर्ाई हुने दुघार्ना िार् 

िच्नको लागी घर िावहरका चीजहरुलाई  सुरवक्षत गनुाहोस् अवन शर्र पवन िन्द गनुाहोस्। विजुली र पानी आपूवताको 

लागी तयारी गनुाहोस्, पानीलाई िाथर्िमा भनुाहोस् तावक पवछ शौचालय प्रयोग गदाा फ्लश गना काम लाग्छ । 
जि भारी िषाा जारी रहन्छ, नदी मा पानी ओभरफ्लो भई िाढी को संभािना हुन्छ । 

घरमा िाढी िार् जोवगने तयारी गदाा, कागजातहरु, कम्पु्यर्रहरु र महत्वपूणा चीजहरु लाई पवहलो तला िार् दोस्रो 

तला िा एक उच्च स्थानमा सानुाहोस् िा तपाइाँ  संग राख्नुहोस् । साथै यवद सम्भि छ भने, एक उच्च ठाउाँमा तपाइाँको 

कार िा मोर्रसाइकललाई सानुाहोस्। 

२०१५ मा जोसो शहरमा भएको िाढी प्रकोपमा, िेरै मावनसहरु आश्रय स्थल पुगु्न अगािै पानीले घेररएका वथए, पवछ 

हेवलकप्टर र रंु्गा िार् उद्धार गररएको छ।  

िाढी प्रकोपमा, भारी िषाा र िाढीका कारण रु्िेर मृतु्य हुन सक्छ। जीिनको रक्षा गनाको लागी, कवहले र कहााँ खाली 

गने भने्न िारेमा सोच्नको लागी िेरै महत्वपूणा हुन्छ, सुरवक्षत हुदाको समयमा नै साथैमा वलएर वनस्कने सामानको तयारी 

गनुा पछा  । सुरवक्षत ठाऊ कहााँ छ, त्याहा सम्म कसरी पुगे्न कुराको ख्याल गनुा र तुरुनै्त असुरवक्षत ठाऊ िार् वनस्कने 

तयारी गनुा पदाछ ।  

 

३. नवपद पूवा गिुा पिे र्यारी 

१( नवपदकोको घटिा सम्बन्धी उपलब्ध जािकारीहरु संकलि गिुाहोस्  

यवद तपाइाँले आफ्नो सेलफोनमा “शहरको विपदको रोकथाम एन्धप्लकेसन” राख्नु भएको छ भने,  विपदकोको 

समयमा तपाइाँले िेरै भाषाहरुमा रेवर्योको माध्यम द्वारा जानकारी सुन्न सकु्नहुन्छ। 

जानकारीका अलामाहरु २ तहका हुन्छन ।  

○असुरवक्षतस्थान देन्धख सुरवक्षततफा  लागे्न तयारी र िृद्ध िृद्धाहरुको उद्धार   

िृद्ध िृद्धाहरुलाई सानाको लागी समय लागे्न छ, तुरुन्त उद्धार गनुापछा  । 

○सुरवक्षतस्थान तफा  वनस्कने वदशा (आपतकालीन)  

○आपतकालीन उद्धार सुरु गनुाहोस्  

तपाइाँ  आफ्नो घरमा िाढीको जोन्धखम कवत छ जान्नको लागी शहरको िाढीको खतरा सम्बिी नक्शाको माध्यम िार् जााँच 

गना सकु्नहुन्छ। SNS सामावजक सञ्जालमा, गलत र पुरानो जानकारी हुन सक्छ, त्यसैले नगरपावलकािार् िा दूतािास 
निीनतम जानकारी प्राप्त गनुाहोस् अवन आफूले गनुा पने कायालाई अगावर् िढाउनुहोस् ।  
 

२( घरमा र्यारी 

पेय ििु र खाना ३ वदनको लागी तयारी गनुाहोस् र घरमा आपदमा अत्यािश्यक समानहरु  (र्चा, सेल फोन चाजार, 

रेवर्यो, क्यासेर् स्टोभ, क्यान ओफनर, लाइर्र, िषाादी、 पन्जा, फेस मास्क 、 सीर्ी 、 तौवलया 、 अवतररक्त 

कपर्ा 、 प्लान्धस्टक झोला, औषवि र आवद) तयारी गना सकु्नहुन्छ। पररिार संग विपद्को समयमा के गने कुन स्थानमा 

रहने भने्न िारेमा छलफल गनुाहोस्। 

 

३( नवपदको घटिामा एक अकाालाई मद्दर् गिाको लागी सम्बन्ध नवस्तार गिुाहोस् 

वछमेकीहरु संग वनयवमत रूपमा नवजक रहनुहोस्, यवद तपाइाँ  केवह िुझ्नुहुन्न िा तपाइाँलाई समस्या छ भने, तपाइाँ  

सहयोगको लागी वछमेकीहरुलाई सोध्न सकु्नहुन्छ।  

समुदायमा प्रकोप रोकथाम प्रवशक्षणमा उपन्धस्थवत जनाउन जरूरी छ साथै िच्चाको सू्कलमा पवन ।  
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४( असुरनक्षर्स्थाि देस्टख सुरनक्षर्र्फा  लागे्न मागाको निनिर् गिुाहोस्  

 जि भूकम्प िा िाढी आउाँछ, घरहरु ठूलो संख्यामा क्षवतिि छ, विजुली र पानी आपूवता िन्द हुन्छ, ती अिस्थामा 

आफ्नो घरमा िस्न सवकदैन, जहााँ शरण वलईन्छ उक्त शरण वलने ठाउाँ  लाई वनकासी स्थल िा सुरवक्षतस्थान भवनन्छ । 

जो कोही विपवत्तको कारण घरमा िस्न सकै्दन ऊ त्याहा जान सक्छ। जानकारी अनुसार, तपाइाँ  खाना र अन्य सहयोग 

पवन प्राप्त गना सकु्नहुन्छ। विद्यालयहरुलाई वनकासी स्थल िा सुरवक्षतस्थलहरुको रूपमा तोवकएको हुनाले, आफ्नो 

के्षत्रमा सुरवक्षतस्थल जााँच गनुाहोस्। 

५)  िीमा सदस्यर्ा 

यवद तपाई संग घर र कारहरु छ भने विवभन्न वनजीिन िीमाको जानकारी वलनुहोस्, वकनवक भूकम्प, 

िाढीको क्षवत, आगलागी आवद को कारण क्षवत भएमा ममात खचा प्राप्त हुनेछ त्यसैले आिश्यक िीमा 

गराउनुहोस्। (२०१५ िाढी प्रकोपमा, िेरै कारहरु िाढीमा रु्ब्यो र के्षवत भयो, तर कार िीमा 

गराउनेहरुले िीमा कम्पनीहरु िार् पैसा प्राप्त गरे ।) 

 

४. आगलागी हुदामा के गिे 

 "आगलागी!" भनै्द ठूलो स्वरमा कराउनुहोस्, वछमेकीहरुलाई अवग्न विभागलाई सूवचत गना भनु्नहोस् (रे्वलफोन नम्बर: ११) 

आगलागी भएको स्थानको पवहचान गनुाहोस्, यवद आगोको ज्वाला सानो छ भने, अवग्न वनयन्त्रकको साहायताले आगो 

वनभाउने कोवसस गनुाहोस्। तर आगोको अिस्था ठूलो छ भने त्याहा िार् वनस्कानुहोस् र सुरवक्षत स्थान तफा  लागु्नहोस् 

।  िुिााँ िार् िच्नको लागी, एक वभजेको तौवलयाले आफ्नो मुख छोपु्नहोस् र झुकेर त्याहा िार् वनस्कानुहोस् । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

५. परमाणु प्रकोपको स्टस्थनर्मा के गिे 

इिाराकी प्रान्तमा परमाणु ऊजाा संयन्त्र र सम्बन्धित सुवििाहरु छन्। जि परमाणु प्रकोप हुन्छ, रेवर्योिमी सामिीको 

जोन्धखम लाई रोक्न महत्त्वपूणा हुन्छ । विपदको जानकारीको पुवि गनुाहोस् र जि तपाइाँ  "वभत्र भागे्न" वनदेश प्राप्त 

गनुाहुन्छ, घर मा प्रिेश गनुाहोस्, झ्याल िन्द गनुाहोस्, एयर कंर्ीशनर, भेन्धन्टलेर्र आवद िन्द गनुाहोस् ।  िावहर िार् 

आएका मावनसहरुले आफ्नो लुगा िदल्नु पछा  र आफ्नो अनुहार र हात िुनु पछा । (पररितान गररएका कपर्ाहरु एक 

प्लान्धस्टक झोलामा राख्नु पछा )। 
जि "सुरवक्षत स्थान तफा  लागे्न वनदेश" जारी हुन्छ, कृपया लवक्षत के्षत्र, वनकासी को समय र सुरवक्षत स्थानको जााँच 
गनुाहोस्, र र शान्तपूिाक काया गनुाहोस् ।  

 

६.  सम्पका        ※ यनद फोि कलको माध्यम िाटहो भिे, पनहले परामशाको सामग्री िर्ाउिुहोस्। 

परामशा सामिी परामशाको स्थान   रे्वलफोन नम्बर 

प्रकोप रोकथाम 
नगर कायाालय- आपदा संकर् व्यिस्थापन विभाग

（िोउसाई कीकी कानरी） 
 

फायर विभाग संग फोनमा कुरा गदै 

 [फायरम्यान]                                          [  तपाइाँ  ]  

"अवग्न विभाग: के आगलागी भएको हो? के त्याहा आपतकालीन अिस्था हो?  → "भनु्नहोस्" त्यहााँ आगलागी भएको छ! कृपया आउनुहोस" 
"वतम्रो ठेगाना कहााँ हो ?"                              →         आफ्नो ठेगाना र नवजकको भिन िताउनुहोस्। 

 "के जवलरहेको छ? "                                     →         ठाउाँ िताउनुहोस् कहा र के जवलरहेको छ। 

"कसैलाई चोर् लागेको छ?"                          →           घाइते व्यन्धक्त हुनुहुन्छ भने न्धस्थवत िताउनुहोस् 
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