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④थप जानकारी

① बैलिस्टिक लिसाइि

प्रहारको जानकारी・लनकासको
आवहान

जे एिर्णबार् जानकारी प्रिान गने बारे

जे एलर्टबार् निम्न तरिकाले सूचिाको जािकािी प्रदाि गरिन्छ l



बैलिस्टिक लिसाइि प्रहार

* सबभन्दा पनिले मानि उले्लखित नमसाइल प्रिािको जािकािी प्रचाि गिी सुिनित ठाउँ मा सिट

आविाि गरिन्छ l
बालहर भएकोअवस्थािा नलजकैभएकोभवन (कंलिर्िे बनेको बलियो भवनभएत्यसिा
अथवा बलियो भवन नभएकोखण्डिाअरुभवन) लभत्रअथवा जलिनिुलन (जलिनिुलनको
बजार या सबवे जस्ता स्थान) िा सनुणहोिा l
भवनलभत्रभएकोअवस्थािा चांडै सनण सलकने स्थानिा बलियो भवन या जलिनिुलनको

स्थान भएिात्यहााँ सनुणहोिा l यलि यो कुरा गनण नसकेकोखण्डिासकेसम्मझ्यािबार् पर

रहीझ्यािनभएकोकोठािासनुणहोिा l

① बैलिस्टिक लिसाइि प्रहारको जानकारी・लनकासकोआवहान

* जापािको नसमािा・सामुनिक िेत्रमा नमसाइल िसेको भिेि निर्टय भएको अवस्िामा नसघ्र सुिनित स्िािमा सिे कुिा

आविाि गरिन्छ l
बालहर भएको अवस्थािा लसघ्र नलजकै भएको भवनलभत्रअथवा जलिनिुलन सनुणहोिा lसाथै, नलजकै उपयुक्त

भवनआलि नभएकोखण्डिा बसु्तहरुको पछालड िुके्न या जलिनिा घोप्टो परेरआफ्नो र्ाउको जोगाउनुहोिा

l
भवनलभत्र भएको अवस्थािा सकेसम्मझ्यािबार् पर रहीझ्याि नभएको कोठािा सनुणहोिा l

② लसघ्र सुरलित स्थानिा सनेआवहान

* जापािको नसमािा・सामुनिक िेत्रमा नमसाइलिसेको भिेि अिुमाि गिेको अवस्िामा नमसाइल

िसेको स्िािको जािकािी प्रदाि गरिन्छ l
क्रमैसंग जािकािी नदिेभएकोले भविनभत्र सुिनित स्िािमा िििुिोला l

③खसेको स्थानआलि सम्बस्टिजानकारी (जापानको लसिाना ・सािुलिक
लसिाना लभत्रखसालिएको)

(१) जापािको नसमािा・सामुनिक िेत्रमा नमसाइलिसेको भिेि निर्टय भएको अवस्िामा

「नमसाइल प्रिाि ! नमसाइल प्रिाि ! उत्ति कोरियाबार् नमसाइल प्रिाि
भएको जस्तो छ l भविनभत्र या जनमिमुनि सिुटिोला l」

「नसघ्र सुिनित स्िािमा सिे ! नसघ्र सुिनित स्िािमा सिे ! नसघ्र भविनभत्र या जनमिमुनि
सिुटिोला l नमसाइलिसे्न सम्भाविा छ l नसघ्र सुिनित स्िािमा सिुटिोला l」

「नमसाइलिस्यो ! नमसाइलिस्यो ! नमसाइल●●स्िािमा िसेको
सम्भाविा देखियो l क्रमैसंग जािकािी नदिेभएकोले भविनभत्र सुिनित
स्िािमा िििुिोला l」



* जापािकोआकाशबार् नमसाइल पाि भएको पुनि भएमा सोको जािकािी प्रदाि गरिन्छ l
भविनभत्र सुिनित स्िािमा िनििििआवश्यक छैि l ति, शंकास्पद बसु्त भेनिएको स्िाि िनजक

िगइकि नसघ्र प्रििी, दमकल या समुिी सुििा एजेन्सीआनदलाई िबि गिुटिोला l

② लिसाइि पार भएको जानकारी

(२) जापािको नसमािा・सामुनिक िेत्रमानिकोआकाश पाि भएको अवस्िामा

「नमसाइल पाि भयो ! नमसाइल पाि भयो ! अनिको नमसाइल●●िेत्रबार्●●तर्ट
पाि भएको जस्तो छ l शंकास्पद बसु्त भेनिएमा िनजक िगइकि नसघ्र प्रििी या

दमकलआनदलाई िबि गिुटिोला l」
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* सबभन्दा पनिले मानि उले्लखित नमसाइल प्रिािको जािकािी प्रचाि गिी सुिनित ठाउँ मा सिट

आविाि गरिन्छ l
बालहर भएकोअवस्थािा नलजकैभएकोभवन (कंलिर्िे बनेको बलियो भवनभएत्यसिा
अथवा बलियो भवन नभएकोखण्डिाअरुभवन) लभत्रअथवा जलिनिुलन (जलिनिुलनको
बजार या सबवे जस्ता स्थान) िा सनुणहोिा l
भवनलभत्रभएकोअवस्थािा चांडै सनण सलकने स्थानिा बलियो भवन या जलिनिुलनको

स्थान भएिात्यहााँ सनुणहोिा l यलि यो कुरा गनण नसकेकोखण्डिासकेसम्मझ्यािबार् पर

रहीझ्यािनभएकोकोठािासनुणहोिा l

① बैलिस्टिक लिसाइि प्रहारको जानकारी・लनकासकोआवहान

「नमसाइल प्रिाि ! नमसाइल प्रिाि ! उत्ति कोरियाबार् नमसाइल प्रिाि
भएको जस्तो छ l भविनभत्र या जनमिमुनि सिुटिोला l」



* नमसाइल जापािसम्म िआइकिजापािको सामुनिक िेत्र बानििको स्िािमा िसेको भिी

अिुमाि भएको अवस्िामा मानि उले्लखित जािकािी प्रदाि गरिन्छ l
भविनभत्र सुिनित स्िािमा िनििििआवश्यक छैि l ति, शंकास्पद बसु्त भेनिएको स्िाि िनजक

िगइकि नसघ्र प्रििी, दमकल या समुिी सुििा एजेन्सीआनदलाई िबि गिुटिोला l

② लिसाइिखसेको स्थानआलिको जानकारी (जापानको सािुलिक िेत्र बालहरको

स्थानिा खसेको)

(३) जापािको सामुनिक िेत्र बानििको िेत्रमा नमसाइलिसेको अवस्िामा

「अनिको नमसाइल●●समुिमा िसेको जस्तो छ l शंकास्पद बसु्त भेनिएमा िनजक

िगइकि नसघ्र प्रििी या दमकलआनदलाई िबि गिुटिोला l」

(िोर्१)अवस्िा अिुसाि पठाउिे हुिाले मानि उले्लखित जािकािी सबै िपठाउि पनि सक्छ l
(िोर्२)मानि उले्लखित जािकािी अवस्िा अिुसाि परिवतटि हुिे सम्भाविा पनि छ l
(िोर्३)आत्मििा सेिाले नमसाइललाई अविोध गिे अवस्िा अिुसाि जािकािी प्रसािमा परिवतटिआउिे सम्भाविा

छ l
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* सबभन्दा पनिले मानि उले्लखित नमसाइल प्रिािको जािकािी प्रचाि गिी सुिनित ठाउँ मा सिट

आविाि गरिन्छ l
बालहर भएकोअवस्थािा नलजकैभएकोभवन (कंलिर्िे बनेको बलियो भवनभएत्यसिा
अथवा बलियो भवन नभएकोखण्डिाअरुभवन) लभत्रअथवा जलिनिुलन (जलिनिुलनको
बजार या सबवे जस्ता स्थान) िा सनुणहोिा l
भवनलभत्रभएकोअवस्थािा चांडै सनण सलकने स्थानिा बलियो भवन या जलिनिुलनको

स्थान भएिात्यहााँ सनुणहोिा l यलि यो कुरा गनण नसकेकोखण्डिासकेसम्मझ्यािबार् पर

रहीझ्यािनभएकोकोठािासनुणहोिा l

① बैलिस्टिक लिसाइि प्रहारको जानकारी・लनकासकोआवहान

「नमसाइल प्रिाि ! नमसाइल प्रिाि ! उत्ति कोरियाबार् नमसाइल प्रिाि
भएको जस्तो छ l भविनभत्र या जनमिमुनि सिुटिोला l」


