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१. वाहन कर भुक्तानी सम्बिन्ध जानकार� ! 
 
य�ह मे म�हनाको ८ ता�रक दे�ख, तो�चगी �शयाकुस्यो �स�मन्जेइ शाखाबाट, हल्का 
सवार�साधनहरुको कर भुक्तानी गन� सुचना प्रे�षत ग�रनेछ | 
 
हल्का सवार� साधन कर भनेको, अ�प्रल १ ता�रक सम्म बाईक तथा �मनी कार आ�द 
एक्झस्ट रे�सयो (धँुवा �नस्काशन मात्रा) ६६० �स.�स. भन्दा कम भएका साधनहरु भएका 
व्यिक्तहरुले �तनुर्पन� कर हो |  
 
अ�प्रल २ ता�रक प�छ �डस्पोज तथा नामसार� गरेको भएप�न, त्यस्ता हल्का सवार� 
साधनहरुको १ बषर्को पुरै कर रकम �तनुर् आवश्यक छ |  
 
यस पटक, कोरोना भाईरसको कारण तो�चगी नगरको पहलमा, नगरकरको भुक्तानी गन� 
म्याद १ म�हना बढाईएको जानकार� गराईन्छ | 
 
हल्का सवार�साधन करको भुक्तानी सूचनामा भुक्तानी म्याद जून १ ता�रक भ�न 
तो�कएको भएताप�न, त्यसलाई जून ३० ता�रक सम्म बढाईएको मानेर त्य�ह अनुसार 
भुक्तानी गनर् सक्नुहुनेछ |  
 
ब�कको खाताबाट भुक्तानी गन� म्याद प�न, जून ३० ता�रक सम्म बढाईएको जानकार� 
गराईन्छ | 
 
तर, जून म�हनाको १ ता�रक नाघेमा, किन्भ�नयंस स्टोरहरूमा उक्त सूचना भौचरद्वारा 
भुक्तानी गनर् नस�कने हुनाले, ब�क, हुलाक तथा �शयाकुस्यो आ�द स्थानहरुमा गई 
भुक्तानी गनर् हुन अनुरोध ग�रन्छ | 
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२. सम्प�� कर तथा शहर योजना करको भुक्तानी सम्बिन्ध जानकार�  
 
य�ह मे म�हनाको १५ ता�रक दे�ख, तो�चगी �शयाकुस्यो �ससान्जेई शाखाबाट, सम्बिन्धत 
व्यिक्तका नाममा, सम्प�� कर तथा शहर योजना करको भुक्तानी सूचना पठाईन्छ |  
 
सम्प�� कर भनेको हरेक बषर् जनुअर� म�हनाको १ ता�रकमा, तो�चगी नगरमा भएको 
जग्गा तथा घर भएका व्यिक्तहरुले �तनुर् पन� कर हो | 
 
कर रकम, आफ्नो स्वा�मत्वमा रहेको सम्प��को मूल्य अनुसार �नधार्रण ग�रन्छ |  
 
कर रकमको भुक्तानी गदार्, एकमुष्ट अथवा ४ �कस्तामा �वभािजत ग�र भुक्तानी गनर् 
स�कन्छ |  
 
एकमुष्ट अथवा प�हलो �कस्ताको कर रकम भुक्तानी गन� म्याद य�ह आउँदो सा�वक 
बमोिजम होभने जून म�हनाको १ ता�रक हो, तर यस पटक उक्त म्याद जून म�हनाको 
३० ता�रक सम्म बढाईएको छ |  
 
ब�कको खाताबाट भुक्तानी गन� म्याद प�न, जून ३० ता�रक सम्म बढाईएको जानकार� 
गराईन्छ | 
 
अवश्य प�न, मे म�हना �भत्रै भुक्तानी गरे हुन्छ | 
 
यस्ता कर दा�यत्वहरु म्याद �भत्र भुक्तानी गन� गर� | 
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३. रेइवा २ अथार्त ्सन ्२०२० सालको केिन्सन ्पासपोटर् तथा केिन्सन ्गाईड 
बूक बारे जानकार� ! 
 
मे म�हनाको अन्त �तर, तो�चगी �शयाकुस्यो क� कोउ जोउ�सन ्शाखाबाट, यो बषर्को 
केिन्सन ्(�च�कत्सा जाँच) सम्बिन्ध जानकार� घर-घरमा पठाईन्छ |  
 
२० बषर् नाघेका व्यिक्तहरु हरेकको ला�ग एउटा “केिन्सन ्पासपोटर्” नामक पुस्तक र हरेक 
प�रवारको ला�ग एउटा “केिन्सन ्गाईड बूक” नामक पुस्तक पठाईन्छ | 
 
“केिन्सन ्पासपोटर्” मा, उक्त व्यिक्तको यो बषर्को �च�कत्सा जाँच गराउनु पन� �वषय-
वस्तुहरु तथा स्वयंले व्यहोनुर् पन� रकम बारे उल्लेख ग�रएको हुन्छ |  
 
�च�कत्सा जाँच गराउन, कम्प्युटर तथा स्माटर्-फोनबाट “केिन्सन ्पासपोटर्” मा उल्ले�खत 
ID र पासवडर् द्वारा लग-ईन गरेर सामु�हक �च�कत्सा जाँचको अ�ग्रम आर�ण गनर् 
स�कन्छ |  
 
�च�कत्सा जाँच सम्बिन्ध अ�ग्रम आर�ण, य�ह मे म�हनाको २६ ता�रक दे�ख शुरु हुने 
कुराको जानकार� गराईन्छ |  
 
र “केिन्सन ्गाईड बूक” मा, सामु�हक �च�कत्सा जाँचको समय ता�लका तथा स्थान आ�द 
बारे जानकार� �दईएको हुन्छ |  
 
बषर्मा एकपटक, स्वास्थ्य प�र�ण गराई स्वस्थ जीवन �बताऔ ं|  
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४. नयाँ मोडलेको कोरोना भाईरसको संक्रमण रोकथाम बारे जानकार� ! 
 
तो�चगी नगरमा प�न, कोरोना भाईरस संक्रमण भएका �वरामीहरु फेला परेकाछन ्| 
संक्रमण व्यापक हुनबाट रोकथामगनर्, थप संक्रमण हुन न�दनु अ�त आवश्यक छ | 
 

दै�नक जीवनमा प�न, साबुनले पटक-पटक हात धुने कुराको साथै घरबाट बा�हर �नस्कँदा 
मास्क प्रयोग गनुर् महत्वपूणर् छ |  
 

त्यसप�छ, अस्पताल, �कनमेल तथा काममा, नगई नहुने प�रिस्थ�त बाहेक त्यसै घरबाट 
बा�हर न�नस्कनु होला |  
 

�व�हरुले दृढतापूवर्क भनेकाछन ्�क, य�द तपा� अ�हलेसम्म १० जनासंग भेट ग�ररहनु 
भएकोछ भने अब ८ जनालाई नभेट्नुहोस ्अथार्त ्भेट्ने मान्छेको संख्या ८०% प्र�तशतका 
दरले घटाउनुहोस ्| 
 

त्यस बाहेक, भेिन्टलेशन नभएको बन्द तथा धेरै मा�नसहरु जम्मा हुने भीडभाड भएको 
स्थानमा जाने र कसै संग कुरा गदार् उसको मुख निजकै पुगेर कुरागन� जस्ता 
�क्रयाकलापहरु नगर� | 
 

संक्रमण हुने क्रम व्यापक हुनबाट बच्नको ला�ग, “म” लगायत हरेक व्यिक्तको 
जागरुकताको आवश्यकता छ | 

 

सबैले काँधमा काँध �मलाएर, यो क�ठनाईको सामना गर� | 
 

 


