
बैलिस्टिक लिसाइि प्रहार भएको अवस्थािा जानकारी प्रसार र अपनाउनुपने उपायको बारेिा  

िन्त्रीिण्डि िुख्य उपसलिव(लवपद् व्यवस्थापन तथा सिाधान इन्चाजज)  

 

१. जे एलर्ट भन्नाले 

उत्तर कोररयाबाट प्रहार हुने बैलिस्टिक लिसाइि जापानिा प्रवेश भएको खण्डिा बैलिस्टिक लिसाइि लनकै 
छोटोसियिा जापानिा प्रवेश गने अनुिान गररएको छ l यलद जापानिा बैलिस्टिक लिसाइि प्रवेश हुने सम्भावना 
भएको खण्डिा जापान सरकारिे २४ घण्टा जलहिे पलन देशव्यापी तत्कािीन एिटज प्रणािी (जे एिटज) प्रयोग 
गरी आकस्टिक जानकारी प्रदान गररन्छ l 
 

जे एिटज प्रयोग गरेिा नगर-गाउँको लवपद् व्यवस्थापनको प्रशासलनक वाएरिेस आलद स्विालित भई बालहरी 
स्पीकर आलदबाट अिािज बजु्नका साथै िोवाइि फोनिा आपतकािीन सूिनाको िेि तथा एररया िेि पठाइन्छ 
l 
 

२. जे एलर्ट मार्ट त गरिने जानकािी प्रसािको सामग्री 
जे एिटज प्रयोग गदाज लवपद् व्यवस्थापनको प्रशासलनक वाएरिेसबाट ति उले्लस्टखत साइरन ध्वलन संगै सने्दश 
प्रसारण गररन्छ l सने्दश िालहँ जापानी भाषािा िात्र प्रशारण गररन्छ l 
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* उपरोक्त ध्वलन नागररक सुरक्षा सूिना प्रदान गने साइरन ध्वलन हो र यो िुनािी आलद सम्बस्टि सूिना 
प्रदान गने ध्वलनभन्दा फरक छ l 
* यो साइरन ध्वलन कलप गने या रेकलडिंग गरी बजाउन प्रलतबस्टित गररएको छ l 
 

साथै, िोबाइि फोनिा लिसाइि प्रहारको जानकारी लदने आपतकािीन सूिनाको िेि तथा एररया िेि पठाइन्छ 
र आगिन ध्वलन बजे्न गछज  l यसका साथै, NTT डोकोिो कम्पनीको सेवा प्राप्त गने िोबाइि सेटिा जे एिटजको 
जानकारी अंगे्रजी, िाइलनज र कोररयन भाषािा पलन प्राप्त गनज सलकन्छ l 
 

३. अपनाउनुपने उपायको बािेमा 
यलद िालथ उले्लस्टखत साइरन या आपतकािीन सूिनाको िेि आलदको आगिन ध्वलन सुनेिा अथवा जे एिटजको 
सने्दश प्राप्त गरेको खण्डिा हतास नभईकन लसघ्र ति उले्लस्टखत उपाय अपनाउनुहोिा l 
 बालहर भएको अवस्थािा：नलजकैको भवनलभत्र अथवा जलिनिुलन सने l 

 सकेसम्म कंलिटिे बनेको बलियो भवन भए त्यसिा, नलजकै बलियो भवन नभएको खण्डिा अरु 
भवन भए पलन हुन्छ l 

 नलजकै भवन नभएको खण्डिा：बसु्तहरुको पछालड िुके्न या जलिनिा घोप्टो परेर आफ्नो टाउको जोगाउने 
l 

 भवनलभत्र रहेको अवस्थािा：झ्यािबाट पर बसे्न या झ्याि नभएको कोठािा सने l 
 

साथै, नलजकै लिसाइि खसेको अवस्थािा ति उले्लस्टखत उपाय अपनाउनुहोिा l 
 बालहर भएको अवस्थािा: रुिाििे िुख र नाक छोपेर त्यस स्थानबाट लसघ्र टाढा गई राम्ररी बन्द गनज 

लिल्ने कोठा या हावा निागे्न ठाउँिा सने l 



 भवनलभत्र रहेको अवस्थािा: भेस्टििेटर र झ्याि बन्द गरी, राम्ररी िेक गरेर कोठालभत्र बालहरको हावा 
नजाने गरी बन्द गने l 

 

यसका साथै, बैलिस्टिक लिसाइि प्रहारको बेिािा अपनाउनुपने उपाय सम्बस्टि ब्रोसर र प्रश्नोत्तर पलन हेनुजहोिा 
(साथै नागररक सुरक्षा पोटजि साइट (अंगे्रजी) *िा पोष्ट गररएको छ l) l 
*नागररक सुरक्षा पोटजि साइट: http://www.kokuminhogo.go.jp/en/pc-index_e.html 


