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～हामीले कोरोना महामार�को �भाव परेका �वासी व�याथ�ह�लाई सहयोग गन� �ोजे�ट स�चालन गरेका छ� ～  

 

फुकुओका िज�लामा लगभग 19 हजार �वासी �व�याथ� बसोबास ग�ररहेका छन,् जुन देश�यापी �पमा हेदा� प�न धेरै हो। 

यी �वासी �व�याथ�ह� भ�व�यको जापानका साथसाथै फुकुओका िज�ला र उनीह�को मातभृू%मलाई जो'ने मह(वपूण� पुल हुन।् 

य*ता �वासी �व�याथ�ह�लाई अ,हले सं.ामक रोग नोभल कोरोना भाइरस (को%भड 19) को असरले गदा� �व%भ0न क,ठनाइह�को सामना 

गनु� परेको छ। 

तसथ�, �व4व�व�यालय, �शासन, औ�यो6गक 7े8 र समुदाय सब ैएकजुट भई, �वासी �व�याथ�ह�लाई सहयोग गन9 सगंठनको �पमा 

जापानका अ0य िज�लाह� भ0दा प�न प,हल े*थापना ग�रएको "फुकुओका �वासी �व�याथ� सहयोग के0;" आ=नो संगठन %भ8 भएको 

"साव�ज�नक ,हतकार> संघ फुकुओका अ0तरा�ि�?य आदान�दान के0;" ल ेयी �वासी �व�याथ�ह�लाई सहयोग गन�को ला6ग "हार नमा0नुहोस,् 

�वासी �व�याथ�ह�! फै%लयोस,् सहयोगी हातह�! पगुोस,् सहयोगी मनको भावना!!!" भ0ने नारा स,हत सहयोग �ोजेCट सEचालन गन9 �नण�य 

गरेको छ। 

 *वा*Gयलाई कायम राHे कुरालाई मIयनजर गदJ, यस सहयोग काय�.मको प,हलो चरणमा हामीले "खा�य सामLी सहयोग �ोजेCट" सMु 

गरेका छO। 

यो �ोजेCटमा हामी िज�लावासी, कQपनी, संघसं*था आ,दमा आब�ध �यिCतह�बाट अनुदान *व�प खा�य सामLी सUकलन गर>, सहयोग 

चाहने �वासी �व�याथ�लाई खा�य सामLी �दान गर>, सबकैो सहयोगको भावना उनीह�सQम पुV याएर, सव��थम �वासी �व�याथ�ह�को 

आXमबल र हौसला बढाउने �वचार गरेका छO। 

साथै आयलाई कायम राHे कुरालाई मIयनजर गदJ, मे म,हनाको 11 ता�रखदेYख सुM भइसकेको "पाट� टाइम काम (आMबाइतो) को 

जानकार> ,दइने �ोजेCट" लाई प�न �नर0तरता ,दई, पाट� टाइम काम (आMबाइतो) छो'नु बाहेक अ0य �वक�प नभएका �वासी �व�याथ� र 

जनशिCतको अभावल े �परोलकेा �यवसायीह�को Qया6चङ गर>, हामील े�वासी �व�याथ�को दै�नक जीवनलाई ि*थर बनाउन सहयोग गन9 

�वचार गरेका छO। 

हा[ो उ�दे4य भनेको साव�ज�नक �नकायको �पमा धेरै भ0दा धेरै िज�लावासी र कQपनीह�लाई संल\न गराई, देश�यापी �पमा हेदा� प�न 

अLगामी य*ता �ोजेCटह�मा स].यताका लागेर, ज�त सCदो धेरै �वासी �व�याथ�को �नकट रह>, उनीह�लाई सहयोग पुV याउनु हो।  

 

【खा�य साम�ी सहयोग 	ोजेट】 (नयाँ) 

1 सार 

िज�लावासी, क
पनी, संघस�ंथा आ�दमा आब�ध �यि�तह�बाट अनुदान �व�प �ा त भएको खा�य साम"ी 

सहयोग #लई, पाट% टाइम काम (आ&बाइतो) नभएका वा घरबाट पठाइने खच% घटेको कारण जीवनयापन गन% 

क�ठन ि�थ,तमा रहेका �वासी -व�याथ.ह�स
म खा�य साम"ी माफ% त सहयोगको भावना पु1 याई आय र �व�थ 

रहन सहयोग गनु%का साथसाथै उनीह�को आ4मबल र हौसला बढाउनु हो। 

  

2 अनुदान �व�प खा�य साम�ी उपल�ध गराउने दाता 

रेइवा 2 साल जुलाई 10 ता�रख 

(साव�ज
नक हतकार� संघ) फुकुओका अ�तरा�ि��य 

हार नमा�नुहोस,् 
वासी व�याथ�ह�! 

फै�लयोस,् सहयोगी हातह�! 

पुगोस,् सहयोगी मनको भावना!!! 
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 िज�लावासी, क
पनी, सघंसं�था आ�द 

 

3 सहयोगको दायरामा पन� �यितह� 

 फुकुओका िज�लामा बसोबास गन5 आ6नै खच%मा अ9ययन गन5 �वासी -व�याथ.ह� ("�वासी -व�याथ." #भसा 

भएको �यि�त) 

 

4 सहयोग ग�रने खा�य साम�ी 

  चामल, इ;स<या;ट नुडल, तयार> खाना, �या;ड फुड आ�द 

 

5 सहयोगको 	 !या 

(1) खा�य साम"ी अनुदान 
   िज�लावासी, क
पनी, संघस�ंथा आ�दमा आब�ध �यि�तह�ल े (साव%ज,नक �हतकार> सघं) फुकुओका 

अ;तरा%िABय आदान�दान के;C (यसप,छ के;C भ,ननछे।) लाई खा�य साम"ी अनुदान �व�प �दान 
गनु%हुनछे। 

①  �वीकाय% सत%ह� 
・,न
न सत%ह� पूरा गरेका खा�य साम"ी माF �वीकार गGरनछे। 

कोठाको तापHम (&म टे
परेचर) मा भIडारण गन% सKकने खा�य साम"ी (काचँो चीज बाहेक)। 
 याकेज नखो#लएको वा  याकेजमा M,त नपुगेको खा�य साम"ी। 
उपभोग 
याद लेNखएको भई, 2 म�हना वा सोभ;दा लामो उपभोग 
याद भएको खा�य साम"ी। 
2 वष% #भF कु�टएको चामल, 5 Kकलो वा सोभ;दा कम पGरमाणमा हुनुपन5। 

・पठाइएका खा�य साम"ी सत% बमोिजम नभएमा, दाताको सहम,तमा नAट गGरनछे। 
②  के;Cमा खा�य साम"ी #लइने -वPध 

・#लइने अवPध: जुलाई 13 ताGरख (सोमबार)～Qडस
ेबर 15 ताGरख (मंगलबार) 
・#लइने काउ;टर: फुकुओका अ;तरा%िABय आदान�दान के;C, योजना आदान�दान शाखा 

〒810-0001 फुकुओका सहर, Rयुओ वडा, तिे;जन 1-1-1 अHोस फुकुओका 8F 

फोन: 092-725-9204 6या�स: 092-725-9205  इमेल: shokuryoshien@gmail.com 
・खुला समय : सोमबारदेNख शुHबारस
म 9:00～17:00 

・पठाउने वा #सध ै#लएर आउन सKकने। पठाउने खIडमा, पठाउन लाUन ेखच% दाताले बेहोनु%पन5छ। पाउन े
�यि�तले पठाएको खच% भु�तानी गनु%पन5 -वPध�वारा पठाइएको खIडमा, 

अ�वीकार गGरनछे। 
・खा�य साम"ीको सुरMालाई 9यानमा राखी, अVात �यि�त�वारा पठाइएको खा�य साम"ी �वीकार 

गGरनछैेन। 
・ठूलो पGरमाणमा अनुदान �दन े-वचार गGररहनुभएको छ भने अP"म �पमा फोन माफ% त स
पक%  गन% 

अनुरोध गद%छW। 
③  अ;य 

・दाताको नाम र अनदुान �व�प �दान गGरएको खा�य साम"ीको -ववरण आ�द साव%ज,नक गGरनछे। आ6नो 
नाम आ�द साव%ज,नक गन% नचाहने खIडमा, 
अP"म �पमा के;Cमा स
पक%  गन% अनुरोध गद%छW। 
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(2) �वासी -व�याथ.ल ेसहयोगको लाPग आवदेन �दन ेतGरका 
・�वासी -व�याथ. आफैले के;Cको होमपेजबाट Google Form भर> आवदेन �दनुपन5छ। नाम, 
-व�यालयको नाम, इमेल एXसे ज�ता आवYयक -ववरणह� लेZुका साथै रे#सडे;स काड% (दबु ैभाग)  
संलUन गनु%पन5छ। 

・-वतरण गGरने �यि�त स[\या, हरेक म�हना 100 जनामा #स#मत गGरएको छ। 

・एक जनाल ेएक पटक माF आवदेन �दन पाउनछे। 
    ・आवेदन अवPध: प�हलो आवदेन अग�ट 3 ताGरख (सोमबार)～14 ताGरख (शुHबार) 
          4यसप,छ हरेक म�हनाको 1 ताGरखदेNख 20 ताGरखस
म (Qडस
ेबरमा 15 ताGरख (मंगलबार) 

स
म) 
(3) खा�य साम"ी -वतरण 

 ① -वतरण -वPध 
・के;Cल ेअनुदान �व�प �दान गGरएको खा�य साम"ी -वभाजन गर>, अP"म �पमा -वYव-व�यालय वा 
जापानी भाषाको -व�यालय आ�द (यसप,छ "-व�यालय 
आ�द" भ,ननछे।), स
बि;धत ,नकायसँग सम;वय गर>, आवदेन �दएको �वासी -व�याथ. अ9ययनरत 

-व�यालय आ�दमा 
पठाउनछे। �वासी -व�याथ.ल े-व�यालय आ�द माफ% त खा�य साम"ी �ा त गन5छन।् य�य-प, अव�था 

अनुसार 

के;Cल े#सध ै�वासी -व�याथ.को घरमा पठाउन प,न स�छ। 
   ・-व�यालय आ�दमा पठाउने खIडमा, स
बि;धत �वासी -व�याथ.लाई उ�त बेहोरा इमेल माफ% त सूPचत 

गराइनेछ। �वासी -व�याथ.ल े-व�यालय 
आ�दको स
बि;धत काउ;टरबाट खा�य साम"ी #लनुपन5छ। 

② -वतरण गन5 खा�य साम"ीको -ववरण 

   ・अनुदान �व�प �ा त हुन ेखा�य साम"ी हुनाले, -वतरण गGरन ेखा�य साम"ीको -ववरण र पGरमाण 

हरेक पटक फरक हुनछे। 
   ・आफूले #लन चाहन ेखा�य साम"ी ,नधा%रण गन% सKकनछैेन। 
   ・एलज. उपाय आ�द नअपनाइने हुनाले, अ,नवाय% �पमा खा�य साम"ी #लएप,छ ,नYचय गनु%होस।् 

③ आवदेन �दइएको म�हनाको अ;4यमा खा�य साम"ी पठाउने योजना छ। 
(4) अ;य 
  ・आफूल े#लएको खा�य साम"ी अ�लाई `बHa गन% पाइनछैेन। 

・अनुदान �व�प �दान गGरएको खा�य साम"ीको स[कलन ि�थ,त अनुसार -वतरणस
म केह> समय लाUन 
स�छ। 
 

6 खा�य साम�ी क#त समयको अ%तरालमा &वतरण ग�रने भ%नेबारे जानकार* 
अनुदान �व�प �ा त भएको खा�य साम"ी �4येक -व�यालय आ�द अनुसार एक`Fत गर>, म�हनामा एक 

पटकको दरले पठाइनेछ। 

 

7 काया+%वयन अव,ध 
  रेइवा 2 साल जुलाई 13 ताGरख (सोमबार)～रेइवा 2 साल Qडस
ेबर 28 ताGरख (सोमबार) 

 
8 स-पक+  
  साव%ज,नक �हतकार> सघं फुकुओका अ;तरा%िABय आदान�दान के;C, योजना आदान�दान शाखा 

फोन: 092-725-9204 6या�स: 092-725-9205  इमेल: shokuryoshien@gmail.com 
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【पाट� टाइम काम (आ�बाइतो) को जानकार� �दइने �ोजे�ट】 (�नर�तर) 

1 सार 

  ○हामी पाट% टाइम काम (आ&बाइतो) छोbन ुबाहेक अ;य -वक�प नभएका �वासी -व�याथ. र जनशि�तको 

अभावल े-परोलकेा �यवसायीह�को 
याPचङ 

गर>, �वासी -व�याथ.को दै,नक जीवनलाई ि�थर बनाउन ेकाम गन5छW।  

 

2 &ववरण 

 ○हामी ,नःश�ुक कामको जानकार> �दन ेकाया%लयको �पमा कामदार खोeन ेक
पनी र काम खोeन े�वासी 

-व�याथ.को जानकार> राZ ेसाइट दता% गर>, 
याPचङ म9य�थताको भ#ूमका 

,नभाउनछेW। िज�लाको कामको िज
मा #लने काया%लयको �पमा हामीले, हालस
म दायरामा राNखएको 

-वYव-व�यालय, ज,ुनयर कलजे र �ा-वPधक -व�यालयको -व�याथ.ह�मा 

जापानी भाषा -व�यालय र �यावसा,यक -व�यालयको -व�याथ.लाई प,न समावेश गरेका छW। 

○प�हलो पटक �वासी -व�याथ.लाई काममा रा\दा हुन ेPच;ता हटाउनको लाPग हामी क
पनीह�लाई �वासी 

-व�याथ.लाई रोजगार �दँदा 9यान �दनुपन5 कुराह�बारे बुझाउने ज�ता 

आवYयक कुराह� गनु%का साथै �वासी -व�याथ.को लाPग, साइटमा दता% गनु%पन5 -ववरणलाई 

सरल बनाई, दता% �KHया गदा% पन5 भारलाई कम गन5छW।  

 ○कोरोना महामार>को �भावले गदा% रोजगार वातावरण ज�टल ि�थ,तमा, हामी िज�लासँग सहकाय% गर> दता% 

उ�योगको �कारलाई अझ बढाउन े�यास गन5छW। 

 

3 काया+%वयन अव,ध 

  रेइवा 2 साल मे 11 ताGरख (सोमबार)～रेइवा 3 साल माच% 31 ताGरख (बुधबार) 

 
【स पक"】 

■खा�य साम"ी सहयोग स
ब;धी कुराह� 

  योजना आदान�दान शाखा 

   फोन: 092-725-9204  आराकa, खातो 

■पाट% टाइम काम (आ&बाइतो) को जानकार>सँग स
बि;धत कुराह� 

  बहुसा�ंकृ,तक सहजीवन・�वासी -व�याथ. शाखा 

  फोन: 092-725-9201  यो#सदा, वान 

जानकार�को 


