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१. जनगणनाको जवाफको बारेमा !  
 
सेप्टेम्बर १४ ता�रख दे�ख, जनगणना गन� कमर्चार�हरु तपा�हरुको घर दैलोमा गई, 
जनगणनाको फारम �वतरण गरेकाछन ्| उक्त फारम पाउनुभयो र भ�रसक्नु भयो? 
 
जनगणना भनेको, नाग�रकता अथवा उमेर संग सम्बन्ध नभएर जापानमा बस्ने सबै 
मा�नसहरुले भनुर् पन� �ववरण हो | 
 
जापानमा बसोबास गन� �वदेशीले अक्टोबर १ ता�रख सम्म, बसोबास अव�ध ३ म�हना 
भन्दा ब�ढ अथवा कम भएप�न, ३ म�हना भन्दा ब�ढ बस्ने उद्देश्य भएकाले यो फारम 
भनुर् पदर्छ | 
 
जापानको कानून अनुसार, जनगणना फारम भनुर् अ�नवायर् भएकोले, फारममा ले�खएका 
कुरा बुझेन अथवा झंजट (झ्याउ) लाग्यो भन्ने कारणले, यो फारम नभन� अथवा झुटो 
�ववरण �दने जस्ता कायर्हरु गरेमा सजायको भागी हुनुपन� हुन्छ | 
 
घरमै सो फारम पुगेमा, अ�नवायर् रुपले भरेर पठाउनुहोला | 
 
सम्पूणर् �वदेशी वा�सन्दालाई उक्त फारम भन� त�रका थाह होस ् भन्नाका ला�ग २७ 
भाषाको (द्�वभाषी) ता�लका समेत ् तैयार ग�रएकोछ |  
 
त्यस बाहेक, इन्टरनेटमा. ६ भाषामा जवाफ �दन (फारम भनर्) प�न सम्भव छ |  
 
जनगणना फारममा भ�रएका �ववरणहरु, �नतान्त सुर��त ्रुपले रा�खनेछन ्| 
 
अध्यागमन �वभाग तथा प्रहर�लाई �य �ववरण �दईन्छ भन्ने �चन्ता न�लनुहोस ्| 
 
कथंकदा�चत अक्टोबर १ ता�रक �बत्दाप�न जनगणनाको �ववरण भन� फारम आई पुगेन 
भने, �शयाकुस्योमा सम्पकर्  रा�ुहोला | 
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२. घरपालुवा जनावरहरूको ला�ग �वप�� रोकथाम उपायहरू ! 
 
कुकुर अथवा �बरालो आ�द घरपालुवा जनावरहरु पाल्नु भएका व्यिक्तहरुलाई, �वप�� 
(प्रकोप) बाट आफ्ना वहुमूल्य जनावरहरुको र�ा गनर्को ला�ग. अ�हले दे�खनै प्रकोप 
रोकथामका उपायहरु ग�ररा� अनुरोध ग�रन्छ |  
 
तो�चगी नगरमा, �वपिप्� (प्रकोप) को बेलामा, पाल्तु जनावर संगै (�हनान्ज्यो) 
आश्रयस्थलमा आश्रय �लन पाउनको ला�ग अनुरोध ग�रएकोछ |  
 
आश्रयस्थलमा, यस्ता जनावरहरु मा�लकका साथ नभ,ै बेग्ल ै स्थानमा �पजंडा अथवा 
क्यार� ब्यागमा रा�खनेछन ्| त्यसैले अ�हले बेला छँदै आफ्ना पाल्तुहरु हरुको, �पजंडा 
तथा क्यार� ब्यागको, आदत बनाईरा�ु आवश्यक छ | 
 
बेकारमा नभुक्ने र �नद��शत ठाउँमा शौच गन� जस्ता आधारभूत अनुसाशन अ�ग्रम रुपमा 
�दईरा� जरुर� छ | 
 
अचानक प्रकोप आईपरेमा, पाल्तु जनावरहरु, उत�सर्एर ्भाग्ने आ�द गरेर, मा�लक दे�ख 
�वछो�डन सक्ने हुनाले, घाँट�मा पेट� तथा नाम ले�खएको काडर् अथवा माइक्रो�चप्स आ�द 
लगाई मा�लक संग सम्पकर्  गनर् स�कने व्यवस्था ग�रराख� | 
 
प्रकोपमा परेका पाल्तुहरु, तनावग्रस्त हुनेहुनाले, सिजलै �वरामी तथा संक्र�मत हुन 
सक्दछन ् | त्यसैले बेलैमा आफ्ना पाल्तुहरुको स्वस्थताको ख्याल रा�े, संक्रमण 
रोकथामका खोप लगाउनुका साथै स्वास्थ्य हेरचाह जस्ता सेवाहरुमा क�म नगर� |  
 

आश्रयस्थल जाँदा, पाल्तुले सदा खाने गरेको खानेकुरा अथवा पानी, �दशा/�पसाबका 
सामानहरु आ�द प�न �लएर जानु होला | 
 
आश्रयस्थलमा, ओ�रपर�का व्यिक्तहरुलाई �डस्टबर् (द:ुख न�दने) नगन� भन्ने, न्यूनतम ्
सीमाको अनुशासन पालना गनुर् महत्वपूणर् छ |  
 
आपतकाल�न अवस्थामा, पाल्तुलाई राम्रर� �नयन्त्रण गनर् स�कने ग�र, मा�लकको 
है�सयतले िजम्मेवार� �लने गर� |  
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३. तो�चगीको �नन्ग्योउदासीको प्रदशर्नी बारे ! 
 
सन ् २०१० साल माचर् म�हनामा, पुरानो तो�चगी शहर, पुरानो ओ�हरामा�च, पुरानो 
फुिजओकामा�च, पुरानो चुगामा�चहरु �म�सएर, नयाँ तो�चगी नगरले जन्म �लएको�थयो 
|  
 
यो बषर्, तो�चगी नगरले नयाँ जन्म �लएको १० स� बा�षर्क उत्सवको बषर् मा�नन्छ |  
 
यस ै उपल�मा, अक्टोबर १० र ११ ता�रखका दईु �दन, तो�चगी नगरले गवर् गन� 
�नन्ग्योउदासीको प्रदशर्न गन� योजना रहेकोछ | स्थान :- तो�चगी दासीकाईकान ्अगाडीको 
प्रांगण | 
 
यो बषर्को नोभेम्बर म�हनामा आयोजना गन� भ�नएको कायर्क्रम “तो�चगी आ�क माचुर�” 
(तो�चगी शरद ऋतु मेला) चा�ह,ं नौलो कोरोना भाईरस संक्रमणको कारणले स्थ�गत गनुर् 
परेताप�न, यो अवसरमा, तो�चगी नगरको दासी हेन� अवसर नगुमाउनु होला |  
 
यस बाहेक, अक्टोबर म�हनाको मध्ये भागमा, तो�चगी रेल स्टेशनबाट, कुरानो मा�च 
ओदोर� सम्म झण्डाहरु सजाउनुका साथै नगर �भत्रका सबै स्टेशनहरु तथ्का प्रत्येक 
स�रकार� कायार्लयहरुमा फूलहरुले सजाई, दश� वा�षर्कोत्सव मनाईने योजना रहेकोछ |  


