
 

१. �शयाकुस्योको सेवा शाखाहरु खुल्ने समय लम्ब्याईएको बारे | 
 

तो�चगी �शयाकुस्योमा, नगरवासीहरुले धेरै जसो प्रयोग गन� सेवा शाखाहरु खुल्ने समय लम्ब्याईने 
भएकोछ | 
 

�शयाकुस्यो प्रधान कायार्लयमा, नयाँ बषर् तथा अन्य �बदाका �दनहरु बाहेक, सोमबार दे�ख 
शुक्रबार सम्म, साँझ ५:१५ बजे बाट ७ बजे सम्म सम्ब्याईने भएकोछ | 
 

यसर� खलु्न ेसेवा शाखाहरुमा, �शयाकुस्योको प्रधान कायार्लयको दोश्रो तल्लाको �श�मन ्सेइकाच-ु
का (जीवन यापन शाखा), होकेन ्इय�उ-का (बीमा �च�कत्सा शाखा), �श�मन ्जेइ-का (कर शाखा), 
�शसान ्जेइ-का (सम्प�� कर शाखा) र स्युजेइ-का (कर संकलन शाखा) हुन ्|  
 

यस बाहेक, ओ�हरा सोउगोउ �शस्यो, फुिजओका सोउगोउ �शस्यो, इवाफुने सोउगोउ �शस्यो चाँह�, 
शुक्रबारको साँझ ५:१५ दे�ख ७ बजे सम्म, सेवा समय लम्ब्याईएकोछ | 
 

चगुा सोउगोउ �शस्योको �श�मन ्सेइकाच-ुका चाँह�, प�हलो र दोश्रो शुक्रबारको �दनमा सेवा समय 
लम्ब्याईएकोछ | �न�शकाता सोउगोउ �शस्योको �श�मन ् सेइकाच-ुका चाँह�, शुक्रबारको �दन 
सम्ब्याईएको समयमा आउनुहुने हरुको आर�ण �लईन ेव्यवस्था छ | 
 

�य सु�वधाहरुको सदपुयोग गनुर्होला | 
 
 
२. गोल्डने ्वीक �बदाको अव�धमा प्रदान ग�रने सेवाहरु बारे जानकार� | 
 
�शयाकुस्योको प्रधान कायार्लय तथा प्रत्यक सोउगोउ �शस्यो समेत, अ�प्रल म�हनाको २७ ता�रक 
श�नबार दे�ख मे म�हनाको ६ ता�रक सोमबार सम्म, बन्द रहनेछ |  
 
यस अव�धमा जन्म, �ववाह र मतृ्यु सम्बिन्ध अ�धसूचनाहरु, �शयाकुस्यो प्रधान कायार्लयको 
प�हलो तल्लाको द��ण-पिश्चम कुनामा अविस्थत सुर�ाकम� क�मा पेश गनर् स�कनेछ | 
 
यसमा नगरवासी सबैको समझदार� र सहयोगको अपे�ा गर�न्छ | 
 



 

 
३. रािष्ट्रय पेन्सन बीमा शलु्कमा प�रवतर्न बारे जानकार� | 
 
रािष्ट्रय पेन्सन बीमा शुलमा हरेक बषर् संशोधन हुने गदर्छ | 
 
सन ्२०१९ सालको पेन्सन बीमा शुल्क प्र�त म�हना १६,४१० येन �नधार्�रत ग�रएकोछ | 
 
नगद भुक्तानी गन� व्यिक्तहरुलाई, अ�प्रल म�हनाको अन्त �तर जापान पेन्सन बीमा संस्थानबाट 
भुक्तानी गन� भौचर प्रे�षत ग�रन्छ | प्रत्यक म�हनाको पेन्सन बीमा शुल्क आउँदो म�हनाको 
मसान्त सम्ममा भुक्तानी ग�रसक्नुहोला | 
 
यो बीमा शुल्क एकमुष्ट भुक्तानी गदार्, सहु�लयत �दईने व्यवस्था छ | बीमा शुल्क एकमुष्ट 
भुक्तानी गन� होभने, मे म�हनाको ७ ता�रक मंगलबार सम्ममा भुक्तानी गनुर्होला | 
 
 
४. पेट बोतलको गो�म फ्याँक्ने त�रका बारे जानकार� | 
 

अ�प्रल म�हनाको १ ता�रक सोमबार दे�ख, पेट बोतल संसाधन (�र-साईकल हुने सामान)को रूपमा 
फ्याँक्ने बेलामा, पेट बोतलमा टाँसेको लेबल �झकेर मात्र फ्याँक्नुहोला |  
 

य�द लेबल �झकेको छैनभने, �नयम उलंघन ग�र फ्याँ�कएको गो�मको रूपमा �लई संकलन ग�रने 
छैन |  
 

यस बाहेक, सीध ैतो�चगी ग्रीन प्लाजा) सम्म लैजानु हुन्छ भने प�न लेबल चाँह� �झक्नु पन� 
हुन्छ |  
 

यसमा सबै नगरवासीहरुको सहयोगको अपे�ा ग�रएकोछ | 
 

 

 

 

 



 

 

५. तो�चगी नगरमा आयोजना ग�रने बसन्त ऋतकुा इभेन्टहरु बारे जानकार� | 
 
माचर् २९ ता�रक दे�ख अ�प्रल १४ ता�रक सम्म, नगरका प्रत्यक �ेत्रमा, साकुरा माचरु� आयोजना 
ग�रनेछन ्| 
 
ओ�हरासानको साकुरा माचरु�, ओ�हरा उन्दोउकोउएन ्अगाडी साकुरा-दोर�को ओ�हरा साकुरा माचरु�, 
फुिजओका वातारास ेउन्दोउ कोउएन ्को फुिजओका साकुरा माचरु�, चगुानो-सातोको हानासाई 
माचरु�, �न�शकाता कानासाक� साकुराजुचमुीको साकुरा माचरु� आ�द, थपु्रै बसन्तकाल�न कायर्क्रम 
हरु आयोजना ग�रनेछन ्|  
 
यस बाहेक, गोल्डने-वीक अव�धको मे म�हनाको १ र २ ता�रकमा, तो�चगी दासी काईकान ्
अगा�डको खलु्ला मैदानमा, अ�हले सम्म यो मौसममा अवलोकन गनर् नस�कएको एदो कालको 
पुतला, “दासी”को प्रदशर्नी ग�रनेछ |  
 
प्र�तभाशाल� मु�तर् तथा कढाई कलाको निजकबाट अवलोकन गनर्स�कन ेभएकोले यस्तो अवसर 
नगुमाउनु होला | 
 
यस्ता कायर्क्रमहरु हरेक बषर् अवलोकन गनर् सम्भव नहुने हुनाले मौकाको फाईदा उठाउनुहोस |  
 
हवस ्त आजको प्रसारण यह�ं समाप्त हुन्छ | म ेम�हनाको प्रसारणमा फेर� उपिस्थत हुनेछु | 
तब सम्मको ला�ग आ�ा चाहन्छु नमस्ते ! 


