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१. वाहन र �मनी वाहन-करको भूक्तानी सूचना पठाईने बारे जानकार� ! 
 

मे म�हनाको ६ ता�रकमा तो�चगी कर कायार्लयबाट, वाहन-कर भूक्तानी सूचना र मे म�हनाको ७ ता�रकमा 

तो�चगी �शयाकुस्योबाट �मनी वाहन-करको भूक्तानी सूचना प्रे�षत ग�रनछे | कर भूक्तानी सूचना भनकेो 

�तनुर्पन� करको जानकार� हो | 

 

तो�चगी-केन कर कायार्लय अथवा �शयाकुस्योबाट सूचना प्राप्त गरेमा, अवश्यप�न उक्त खाम खोलेर �भत्र 

हेनुर्होला | खाम �भत्र, कर �तदार् प्रयोग ग�रने भौचर रा�खएको हुनछे | 

 

उक्त कर भूक्तानी भौचर �लएर, किन्भ�नयन्स स्टोर अथवा ब�क अथवा हुलाकमा, मे म�हनाको ३१ 

ता�रक सम्ममा भूक्तानी गनुर्होला | 

 

नगद भूक्तानी बाहेक PayPay द्वारा प�न भूक्तानी गनर् स�कन्छ | 

 

स्याक� श्योको ला�ग चा�हने कर भूक्तानी प्रमाणपत्रको ला�ग, तो�चगी कर कायार्लय अथवा �शयाकुस्योको 

जेइमु-काको काउन्टरमा आवदेन गनुर्होला | 

 

तर, काउन्टरबाट कर भूक्तानीको प्रमाणपत्र जार� गनर्, भूक्तानी भएको �दन दे�ख सामान्यतया २ हप्ता 

ज�त लाग्दछ | स्याकेन ्को ला�ग हतार छभने, किन्भ�नयंस स्टोर, ब�क तथा �शयाकुस्योको काउन्टरमा 

भूक्तानी गनुर्होला | 

 

�भषाको नवीकरण गन� बेलामा, कर भूक्तानी प्रमाण पत्र (नोउजेइश्यो) आवश्यक पन� हुनाले, म्याद �भत्र 

कर भूक्तानी गनुर्होला | 
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२. अचल सम्प�� तथा नगर योजना कर भूक्तानी सूचना बारे जानकार� ! 
 

जनवर� १ ता�रकमा तो�चगी नगर �भत्र जग्गा तथा घर हुन ेव्यिक्तहरुले, अचल सम्प�� तथा नगर 

योजना कर �तनुर्पन� हुन्छ | 

�शयाकुस्योले, मे म�हनाको ७ ता�रकमा कर भूक्तानीको सूचना पठाउन ेगदर्छ | �शयाकुस्योबाट आएको 

खाम प्राप्त गरेप�छ अवश्य प�न खोलेर �भत्र हेनुर्होला | कर �तनर्को ला�ग प्रयोग गन� भौचर खा�मएको 

हुनेछ | खाम �भत्र,“एकमुष्ट/प�हलो �कस्ता, दोश्रो �कस्ता, तशे्रो �कस्ता र चौथो �कस्ता ग�र चारपाना 

भौचरहरु रा�खएका हुनछेन ्| भूक्तानी गन� त�रका चा�ह,ं एकमुष्ट �तन� �क, ४ �कस्तामा �वभािजत गरेर 

�तन� भन्नेकुरा रोज्न स�कन्छ |  

उक्त भूक्तानी भौचर �लएर, भूक्तानी म्याद सम्ममा, किन्भ�नयंस स्टोर, ब�क तथा हुलाकमा भूक्तानी 

गनुर्होला |  

“एकमुष्ट/प�हलो �कस्ता” को भूक्तानी म्याद, मे म�हनाको ३१ ता�रक हो | 

य�द कर भूक्तानी गनर् असमथर् हुनुहुन्छ भने, �शयाकुस्योको जेइमु-का गई परामशर् �लनुहोला | 
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३. नौलो कोरोना भाईरस रोकथामको खोप बारे जानकार� ! 
 

खोप लगाउन ेल��त ्व्यिक्तहरुमा, तो�चगी नगरमा ठेगाना भएका १६ बषर् भन्दा मा�थका व्यिक्तहरु 

पदर्छन ्| तर तो�चगी नगरको खोप लगाउने समयता�लका, वदृ्धाश्रममा भनार् भएका व्यिक्तहरुबाट खोप 

लगाउन शुरु ग�रनेछ | 

त्यसप�छ ६५ बषर् नाघकेा बदृ्धहरुको खोप सकेप�छ, ६० बषर् दे�ख ६४ बषर् सम्मका व्यिक्त, त्यसप�छ 

उक्� उमेर बाहेकका व्यिक्तहरुको क्रम शुरुहुनछे | 

खोप पूणर्तया अ�ग्रम आर�ण प्रणाल� भएकोले, फोन तथा इन्टरनटेबाट आर�ण �लईने योजना रहेको 

जानकार� गराईन्छ | आर�ण �लन शुरु ग�रने �दनको बारेमा हाल छलफल भैरहेकोछ | क्रमशः खोप 

लगाउन स�कने समयको जानकार� गराईनेछ | 

 

खोप �नशुल्क हुनेछ | 

फाइजा कम्प�नद्वारा उत्पा�दत यो खोप, प�हलो खोपको ३ हप्ताको अन्तरालमा दोश्रो खोप ग�र जम्मा 

२ पटक लगाईनेछ | 

 

खोप ्लगाउन ेस्थानको बारेमा, सामु�हक खोप चा�ह ंतो�चगी होकेन ्फुकुशी सेन्टर, ओ�हरा युउयुउ प्लाजा, 

फुिजओका होकेन ्फुकुशी सेन्टर, यु�ा�र-ना, �सट�-िजम एण्ड स्पा युउराराकान ्ग�र ५ स्थान हरु रहेकाछन ्

|  

व्यिक्तगत खोप चा�ह,ं नगर �भत्रका क्योउय�कु इय�उ �ककान ्(सहकार� �च�कत्सा संस्थान) हरुमा लगाउन 

स�कनछे | 

ध्यान रहोस, तो�चगी मे�डकल सेन्टर “�समोचुगा” र “तो�चनो�क” मा ६५ बषर् भन्दा मा�थकालाई मात्र 

भएर आर�ण चाँह� तो�चगी नगर कल-सेन्टर माफर् त हुन ेजानकार� गराईन्छ | 
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४. नौलो कोरोना भाईरसको संक्रमण रोकथाम बारे जानकार� ! 
 

नौलो कोरोना भाईरस, संक्रमण शिक्त ब�लयो भ�नने फरक भाईरस फै�लएकोछ | 

 

संक्र�मत व्यिक्तहरु ब�ढ भएका �ेत्रहरु�तर अनावश्यक तथा गैर-जरुर� भ्रमण नगनुर्होस ्| 

 

मास्कको प्रयोगको साथ-साथ,ै भेिन्टलेशन दे�ख �लएर ३cs त्याग्ने र हात धुने आ�द, आधारभूत संक्रमण 

रोकथामका उपायहरु पूणर्रूपले पालन ्गनुर्होस |  

 

संक्रमणको जो�खम उच्च भएका “५ ओटा कुराहरु” मा होस ्पयुार्उनुहोस ्| 

�त “५ ओटा कुराहरु” �नम्न प्रकारका हुन ्| 

१. मादक पदाथर् सिम्म�लत सामािजक जमघट 

२. मा�नसको भीड तथा लामोसमय सम्म खान�पन 

३. �बना मास्क कुराकानी 

४. साँगुरो स्थानमा सामु�हक बास 

५. बस्न ेस्थानको प�रवतर्न  

 

खासग�र, धेरैजना भएर सामु�हक भोज भतेर नगनुर्होस ्| 

यहाँहरु सबैको सहयोगको ला�ग अनुरोध ग�रएकोछ | 


