
多言語情報コーナー             （２０１９年１０月号） 

- 1 - 
 

१. �कन्डरगाटर्न,् नसर्र� स्कूल तथा अ�धकृत बाल संस्थाहरु �न:शुल्क हुने बारे जानकार� ! 
 

सन ् २०१९ साल अक्टोबर १ ता�रक दे�ख, ३ बषर् दे�ख ५ बषर् सम्मका 
बालबा�लकाहरुलाई, �कन्डरगाटर्न,् नसर्र� स्कूल तथा अ�धकृत बाल संस्थाको प्रयोग 
�न:शुल्क ग�रने भएकोछ | 
 

यस बाहेक, आवा�सय कर छूट पाएका प�रवारहरुको, ० बषर् दे�ख २ बषर् सम्मका 
बालबा�लकाहरुलाई प�न उपरोक्त स्कूलहरु �न:शुल्क प्रयोग गनर् पाईने भएको जानकार� 
गराईन्छ |  
 

�कन्डरगाटर्न ्प्रयोग गन� बालबा�लकाहरु, अ�धकृत बाल संस्था बाहेक अन्य संस्था 
प्रयोग गन� बालबा�लकाहरु र फ्या�मल� सपोटर् सेन्टर आ�द प्रयोग गन� 
बालबा�लकाहरुलाई भने �नधार्�रत शुल्कसम्म छूट �दईने व्यवस्था भएकोछ |  

 
भनार् हुनु अ�घका अशक्त बालबा�लकाहरुको स्कूल प्रयोग गन� हरुलाई प�न प्रयोग 
�न:शुल्क ग�रएकोछ | ३ बषर् दे�ख ५ बषर् सम्मका बालबा�लकाहरुलाई �कन्डरगाटर्न,् 
नसर्र� स्कूल तथा अ�धकृत बाल संस्थाको अथवा दबुै प्रयोग गरेप�न �न:शुल्क ग�रने 
भएकोछ | 

 
प्रारिम्भक बाल �श�ामा लाग्ने खचर् घटाई, नयाँ �पढ�का अ�भभावकहरुलाई सहयोग 
गरेर, घट्दो जन्मदर �बरुद्ध उपायको रुपमा, उपभोग कर वदृ्�धका साथै यो सु�वधा 
लागु ग�रएकोहो |  
 
यसमा सम्पूणर् नगरवासीहरुको समझदार�को ला�ग अनुरोध ग�रन्छ | 
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२. बालबा�लकाहरुलाई इन्फ्लुएन्जा रोकथामको खोपमा अनुदान बारे जानकार� ! 
 

य�ह अक्टोबर म�हना दे�ख, जन्मेको ६ म�हना भन्दा मा�थ, प्रा. �व. मा भनार् हुनु 
अ�घका र य�ह तो�चगी नगरमा बसोबास दतार् भएका बालबा�लकाहरुका ला�ग, 
इन्फ्लुएन्जा खोपमा अनुदान �दने व्यवस्था लागु भएको जानकार� गराईन्छ |  
 

अनुदान रकम चाँह� २,५०० येन कायम ग�रएकोछ | खोपमा लागेको खचर् रकम बाट 
यो रकम घटाएर बाँक� हुने रकम मात्र स्वयंले व्यहोनुर् पन� हुन्छ | 
 

यो सु�वधा लागु हुने अव�ध, य�ह अक्टोबर म�हनाको १ ता�रक दे�ख आउँदो बषर् सन ्
२०२० सालको फेब्रुअर� म�हनाको २९ ता�रक सम्म सी�मत भै, नगर �भत्रका क्यौय�कु 
इय�उ �ककान ् सहयोग  �च�कत्सा संस्था) हरुमा खोप लगाउन स�कन्छ | उक्त 
अनुदान, यो अव�ध भ�रमा जम्मा २ पटक मात्र प्रदान ग�रने जानकार� गराईन्छ | 
 

इन्फ्लुएन्जा खोप लगाउन चाहने व्यिक्तहरुले सीधै त्यस्ता �च�कत्सा संस्थाहरुमा 
आवेदन �दनु होला | 
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३. उपभोक्ता कर वदृ्�ध बारे जानकार� ! 
 

सन ्२०१९ साल अक्टोबर म�हनाको १ ता�रक दे�ख उपभोक्ता करको दर ८% दे�ख 
१०% मा वदृ्�ध हुने भएकोछ | 
 

उपभोक्ता कर भनेको, कुनै सामान �कन्दा अथवा कसैको सेवा �लदंा खेर�, जापानमा 
बस्ने जो को�हले प�न व्यहोनुर् पन� कर हो |  
 

यसर� वदृ्�ध भएको करको रकम, सबै पुस्ताको सामािजक सुर�ाको ला�ग प्रयोग हुने 
गदर्छ | 

 

यस पटकको उपभोक्ता करको दर वदृ्�धमा, म�दरा, घरेलु खाद्य तथा पेय पदाथर् र 
अखबार आ�द �कन्दा लाग्ने कर चाँह�, ८% न्यून कर दर प्रणाल� लागु ग�रएकोछ |  

 

रेस्टुरेन्ट, सुपरमाक� ट तथा किन्भ�नयंस स्टोरहरू, जहाँ �कनमेल गरेप�न, �कनेको 
सामानहरु घर �लएर फकर् ने होभने ८% र य�द त्यह�ं बसेर खाने होभने १०% उपभोक्ता 
कर लाग्नेछ | 

 

पसलको कमर्चार�ले तपा�लाई, “इट इन ्हो ?” अथवा “टेक आउट हो?” भनेर सीधै 
सोध्न सक्नेछन ्| 

 

सम्पूणर् महानुभावहरुको सहयोग र समझदार�को ला�ग अनुरोध ग�रएको छ | 
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४. शरद ऋतुको इभेन्टहरुको बारेमा जानकार� ! 
 

अक्टोबर १९ ता�रक श�नबार दे�ख, हरेक म�हनामा एकपटक �बहान १० बजे दे�ख 
साँझ ४ बजे सम्म, तो�चगी दासीकाईकान ्अगा�डको चौरमा “तो�चगी टुडेज माक� ट” 
को आयोजना ग�रने भएकोछ |  
 

यो माक� टमा, तो�चगी नगर �भत्र र बा�हरका कृषकहरुद्वारा कृ�ष उत्पादनको पसलहरु, 
फूड स्टलहरु र कलाकम� हरुद्वारा लाइभ संगीत प्रस्तुत ्गन� योजना रहेकोछ | 
 

नोभेम्बर दे�ख, नोभेम्बरको २३ ता�रक, �डसेम्बरको २१ ता�रक, जनवर�को २५ ता�रक, 
फेब्रुअर�को २२ ता�रक र माचर्को २८ ता�रक यो माक� ट आयोजना हुने जानकार� 
गराईन्छ | 
 

अक� इभेन्ट, अक्टोबर २७ ता�रक आईतबार चा�ह,ं �बहान १० बजे दे�ख अपरान्ह 
३:३० बजे सम्म, “तो�चगी क्योउदोउ माचुर� २०१९” तो�चगी दासीकाईकान ्अगाडीको 
चौरमा तथा त्यसको ओ�रपर� आयोजना ग�रने भएकोछ | 
 

यस बाहेक, नोभेम्बर म�हनाको २ ता�रक श�नबार र ३ ता�रक आईतबारको २ �दन, 
�बहान १० बजे दे�ख साँझ ४ बजे सम्म, तो�चगी कुरानो मा�च ओदोर�को 
आ�सकागा ब�कबाट योरोजुच्योउ सम्म र योरोजुच्योउको �कन्र्युउजी मिन्दर) 
ओ�रपर�, “एक्काइस� पटकको कुरानो मा�च फुरुसातो माचुर�” को आयोजना ग�रने 
भएकोछ | 

 

कुरानो मा�च ओदोर�लाई केिन्द्रत ग�र, सामानहरुको �बक्र� बाहेक, सान्कोकुसीको 
दासीको, काराकुर� �नन्ग्योउको र एिन्टक सामान आ�दको प्रदशर्नी ग�रने योजना 
रहेकोछ | 

 

तो�चगीको शरदकालको आनन्द �लनुहुनेछ भन्ने आशा ग�रएकोछ | 


