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१.  “हेइसेइ” बाट “रेइवा” मा प�रवतर्न हुने कुराको जानकार� ! 
 
जापानको बषर् गणना ग�रने त�रका अनुसार, जापानको सम्राट बद�लने बेलामा नयाँ एरा 
(अथार्त ्सम्बत) शुरु हुने गदर्छ |  
 
य�ह मे म�हनाको १ ता�रक दे�ख, नयाँ सम्राटमा बद�लनुका साथै, “हेइसेइ” प�न बद�लएर 
“रेइवा” नामक नयाँ सम्बत शुरु हुनेछ |  
 
यो “रेइवा” शब्द, जापानको बाह्रशय बषर् भन्दाप�न प�हलेको “मान्योउस्यूउ” (अथार्त ्
जापानको सबभन्दा पुराना क�वताहरुको संग्रह) नामक �कताब �भत्र भएको शब्दहरुबाट 
छा�नएको शब्द हो | 
 
“रेइवा” शब्दमा, “भोल�को आशा संगै, हरेक जापानीले ठूला फूलहरु फुलाउनेछन”् भन्ने 
आकां�ा समे�टएकोछ भन्ने मान्यताछ | 
 
जापानमा, नयाँ युग शुरु भएको कुरा जापानमा बस्ने सबै �वदेशी नाग�रकहरुले प�न 
प्रत्य� अनुभव गनुर् हुनेछ भन्ने आशा ग�रएकोछ |  
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२. जे एलटर्को जानकार� प्रसारण प्र�श�ण बारे जानकार� ! 
 
य�ह मे म�हनाको १५ ता�रक (बुधबार), �बहान ११ बजे �तर, देश भ�र एकैचोट�, जे एलटर् 
अथार्त ्जानकार� प्रसारण प्र�श�ण ग�रने योजना छ | 
 
जे एलटर् भनेको, ब्या�लिस्टक �मसाइल, भूकम्प तथा चुनामी �बरुद्ध, तुरुन्त सामना 
गनुर् पन� अवस्था अईपरेका बखत सरकारले जनताहरुलाई आश्रय �लने बारे जानकार� 
�दने प्रणाल� हो | 
 
आउटडोर स्पीकर, बोउसाई रे�डयो (प्रकोपको बेलामा जानकार� �दने रे�डयो प्रसारण), FM 
कुरारा ८५७ आ�दबाट, झंकार जस्तो ध्वनी संगै “यो जे एलटर्को प�र�ण हो” भनेर �बषय 
वस्तुको प�र�ण प्रसारण ग�रन्छ |  
 
यस बारे यहाँहरु सबैको अ�ग्रम जानकार� तथा सहयोगको ला�ग अनुरोध ग�रन्छ | 
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३. वाहन तथा अचल सम्प�� करको भुक्तानी सम्बिन्ध सूचना पठाईने बारे जानकार� ! 
 
हरेक बषर्को अ�प्रल म�हनाको १ ता�रक दे�ख मे म�हनाको ३१ ता�रक �भत्र, साधारण 
वाहनहरुको कर भुक्तान गनुर् पदर्छ |  
 
�मनी कार भएकाहरुले �मनी कार कर भुक्तान गनुर् पदर्छ | 
 
वाहन कर भुक्तान नगरेको खण्डमा, स्याकेन ्(वाहन प�र�ण) �लन स�कंदैन | 
 
वाहन कर भुक्तानीको ला�ग, कर कायार्लयबाट, मे म�हनाको ७ ता�रकमा र �मनी कार 
कर चा�ह ं�शयाकुस्योबाट मे म�हनाको १० ता�रकमा, भुक्तानी सूचना सम्बिन्धत सबैलाई 
पठाईन्छ | भुक्तानी गन� अिन्तम म्याद मे म�हनाको ३१ ता�रक हो | 
 
हरेक बषर् जनवर� म�हनाको १ ता�रकमा, नगर �भत्र घर तथा जग्गा भएका व्यिक्तहरुलाई  
अचल सम्प�� तथा नगर योजना करको भुक्तानी सूचना पठाईन्छ | 
 
मे म�हनाको ३१ ता�रक सम्ममा, एकमुष्ट अथवा बषर्मा ४ �कस्तामा भुक्तानी गन� बारे 
�नणर्य ग�रसक्नु पदर्छ | 
 
म्याद �भत्र भुक्तानी नगरेमा �वलम्ब शुल्क लाग्ने हुनाले सावधान हुनुहोला |  
 
नयाँ घर बनाएका तथा पुरानो घर भत्काएका व्यिक्तहरुले �शयाकुस्योको �ससान्जेईकामा 
सम्पकर्  रा�ुहोला | 
 
  



- 4 - 
 

४. बाल भ�ाको ला�ग आवेदन �दने बारे जानकार� ! 
 

बाल भ�ा भनेको, जापानमा बसोबास गरेका र माध्य�मक �वध्यालय सम्मका 
बालबा�लकाहरुको भरणपोषण ग�ररहेका अ�भभावकहरुलाई प्रदान ग�रने भ�ा हो | 
 

बाल भ�ा प्राप्त गनर्को ला�ग, �शयाकुस्यो प्रधान कायार्लयको कोसोदाते शीएन-्का तथा 
प्रत्यक सोउगोउ �शस्योको �स�मन ्सेइकाचु-का मा गएर आवेदन �दनु पदर्छ | 
 

नयाँ बच्चा जन्मेको बेला अथवा बसाई सराई ग�र आएमा अथवा भ�ा पाउने योग्यता 
पाएमा, अवश्य प�न बाल भ�ाको आवेदन �दनु होला | 
 

जन्म दतार् तथा बसाई सराई दतार् गरेर मात्र बाल भ�ा प्राप्त गनर् स�कने छैन | 
 

बालक जन्मेको �दन तथा अ�घल्लो ठेगाना बाट बसाई सराई गरेको �दन दे�ख १५ �दन 
�भत्र आवेदन �दईसक्नु पदर्छ |  
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५. केिन्सन ्पासपोटर् तथा केिन्सन ्गाइडबूक पठाईने बारे जानकार� ! 
 

तो�चगी नगरपा�लकाबाट, �व�शष्ट स्वास्थ्य पर��ा तथा क्यान्सर प�र�णको सूचना 
“केिन्सन ्पासपोटर्” व्यिक्तगत रुपमा पठाईने ग�रन्छ | 
 

सन ्२०१९ सालको स्वास्थ्य प�र�ण �नद�शन सम्बिन्ध कागजातहरु य�ह मे म�हनाको 
मसान्त �तर पठाईने छ | 
 

घरमूल�को नाममा पठाईने खाम �भत्र, २० बषर् नाघेकाहरुको ला�ग एक जना लाई एक 
थान “केिन्सन ्पासपोटर्” र प�रवारको ला�ग “केिन्सन ्गाईड बूक” एक थान रा�खएको 
हुनेछ | 
 

स्वास्थ्य प�र�णको ला�ग आर�ण चाँह� मे म�हनाको २३ ता�रक दे�ख शुरु हुनेछ | 
 

अ�ग्रम आर�णको ला�ग �शयाकुस्योको क� कोउ जोउ�सन-्कामा फोनबाट सम्पकर्  गनर् 

स�कन्छ | यस बाहेक कम्प्युटर तथा मोबाइल फोनबाट सिजलै “इन्टरनेट आर�ण” 

गनर् स�कन्छ | 

 

“केिन्सन ्पासपोटर्” ले सम्पूणर् श�ररको स्क्र��नगं (प�र�ण) गराएर, स्वस्थ र आश्वस्त 

िजन्दगी �बताऔ ं|  

 

   

 


