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१. तोिचगी कर कायार्लयबाट सचूना बारे जानकारी ! 
सन ्२०२२ सालको तोिचगी कर कायार्लयको काकुतेई िसंकोकु (अिन्तम कर िफतार्को घोषणा) स्थल, तोिचगी 

स्योउकाईिगस्यो दाई हल रहकेो जानकारी गराईन्छ । काकुतेई िसंकोकु गन� अविध फेब्रुअरी मिहनाको १६ ता�रक 

दिेख माचर् मिहनाको १५ ता�रक सम्म, िबहान ९ बजे दिेख बेलकु� ४ बजे सम्म  रहनेछ  ।  

सबै िवदशेी बािसन्दाह� मध्ये यिद कसैले आफ़ु कामगन� ठाऊँमा स्वदशेमा रहकेा आिश्रत प�रवारका सदस्यह� बारे 

जानकारी गराएको छैन भने, उ� अविधमा ित आिश्रत प�रवारका सदस्यह� वापत पा�रश्रिमक आय कटौती प्रा� 

गन� घोषणा गनर् सिकन्छ  ।  

आिश्रत प�रवारका सदस्यह�मा, करदाता स्वयंका छोराछोरी, आमा/बवुा, दाज़भुाई िददीबिहनी, नातीनितना, 

हजरुआमा/बवुा, श्रीमती र श्रीमतीका आमाबवुा, श्रीमतीका हजरुआमा/बुवा, श्रीमतीका दाज़भुाई िददीबिहनीह� 

पदर्छन ् ।  

तपाई ं यिद काकुतेई  िसंकोकु गनर् चाहानहु�न्छ भने, गेन्सेन ्  च्योउस्युउ�ोउ (िवथहोिल्डंग िस्लप), िनवास काडर् 

(जाईयुर्उ काडर्)को फोटोकिप, बसोबास संग सम्बंिधत काग़ज़ातह�, बैंक बकू आिदको फोटोकिप आवश्यक पनर् 

सक्छन ् । 

त्यस बाहके, स्वदशेमा आिश्रत प�रवारका सदस्यह� छन ्भन्ने कुरा प्रमािणत गन� नाता प्रमािणत तथा उिनह�लाई 

पैसा पठाएको प्रमािणत गन�  काग़ज़ातह� आवश्यक छ  ।  

“नाता प्रमािणत” भन्नाले, स्वदशेको सरकार तथा सम्बंिधत िनकायले जारी गरेको काग़ज़ात, अक� शब्दमा, प�रवार 

दतार्को प्रितिलपी, जन्म दतार् प्रमाणपत्र, िववाह दतार् प्रमाणपत्र आिद  

ह�न ् ।  

“पैसा पठाएको प्रमाण” भन्नाले, रेिमट्यान्स अनरुोध फमर्को प्रितिलपी, के्रिडट काडर्को स्टेटमेण्ट  आिद ह�न ् । 

पेश गन� काग़ज़ातह� िवदेशी भाषामा छन ्भने, त्यसको जापानी भाषामा अनवुािदत प्रित पिन  आवश्यक छ  ।  

िवदशेी वािसन्दाह�को काकुतेई िसंकोकु (अिन्तम कर िफतार् घोषणा) सम्बिन्ध िनवेदनमा छाप लगाउन नपन�, 

हस्तिलिखत सही गरे पिन ह�ने व्यवस्था भएकोछ  ।  

काकुतेई िसंकोकु स्थल जाँदा, प्रवेश समय तोिकएको “न्युउज्योउ सेइरीकेन”् आवश्यक पदर्छ  । उ� सेइरीकेन ्सोिह 

िदन िसंकोकु स्थलमा िवतरण ग�रएको ह�न्छ  ।  

अिन, नौलो कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथामको लािग, मास्कको प्रयोग र िसंकोकु स्थल प्रवेश गदार् हातह�को 

क�टाण ुशोधन गनर्ह�न अनरुोध ग�रएकोछ  ।  

नौलो कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथामका उपायह�मा यहाँह�को सहयोगको लािग अनरुोध ग�रन्छ  ।   
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२. बालबािलका भएका प�रवारह�लाई िवशेष अनुदान रक़म बारे जानकारी  !  
नौलो कोरोना भाईरस संक्रमणबाट प्रभािवत बलबािलका भएका प�रवारह�को राहतको लािग “�रंिज़तोकुबेचु 

क्यउुफुिकन”् (असाधारण िवशेष अनदुान) प्रदान ग�रने भएको जानकारी गराईन्छ  ।  

यो अनदुान ० बषर् दिेख उच्च माध्यिमक िवद्यालय तेश्रो बषर्का बालबािलका भएका प�रवारलाई, बालबािलका 

एकजनाको लािग १ लाख येन प्रदान ग�रनेछ  ।  

तोिचगी नगरमा, यिह िडसेम्बर मिहनाको २३ ता�रकमा, लि�त बालबािलका एकजनालाई १ लाख येन एकम�ु 

नगद प्रदान ग�रयो  ।  

अनदुान लि�त प�रवारह�लाई, तोिचगी िशयाकुस्योबाट जानकारीको सचूना प्रेिषत भैसकेकोछ  । बाल पोषण भ�ा 

प्रा� ग�ररहकेा प�रवारह�लाई फे�र आवेदन िदन आवश्यक छैन  ।  

िनम्न माध्यिमक िवद्यालय उमेर भन्दा मिुनका बालबािलका भएर, उच्च माध्यिमक िवद्यालय उमेरका बालबािलका 

भएका प�रवारलाई, िडसेम्बर २३ ता�रकमा उच्च माध्यिमक िवद्यालय उमेरका बालबािलकाह�को भाग पिन भ�ुानी 

ग�रएको िथयो तर उच्च माध्यिमक िवद्यालय उमेरका बालबािलका मात्र भएका प�रवारह�लाई भने आवेदन िदनु 

आवश्यक छ  । यस बाहके, सन ्२०२१ साल अक्टोबर मिहना पिछ जन्मेका नवजात िशशकुो आमा बवुा मध्य े

मखु्य �पले घरको बजेट सम्हालेको व्यि�को आवेदन आवश्यक छ  । 

आवेदन िदन आवश्यक प�रवारह�को लािग, सन ्२०२२ सालको जनवरी मिहना दिेख आवेदन दतार् श�ु भाएर 

क्रमश: प्रदान ग�रनेछ  ।  

आवेदन िदने त�रका, म्याद आिद िवस्ततृ जानकारीको लािग, कोसोदाते िसएन्-का फ़ोन २१-२२२२ मा  सम्पकर्  

राख्नहुोला  ।        
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३. नौलो कोरोना भाईरस सकं्रमण िनयंत्रण बारे जानकारी ! 
नौलो कोरोना भाईरस संक्रमणको बारेमा, हाल, तोिचगी-केनको सावधान स्तर (लेभेल) १ भन्दा तल छ  । जापानमा, 

यद्यिप कोरोनाको नयाँ संक्रिमत संख्या शान्त भएको दिेखन्छ तर ओिमक्रोन तनाव नामक नयाँ िवषम तनाव फे�र 

संसार भ�र फैिलरहकेो छ  । 

ओिमक्रोन तनावमा, संक्रमण शि� बिलयो भएर, भ्यािक्सन खोप २ पटक िलएपिछ पिन संक्रमण ह�ने “ब्रेकथ्रू  

संक्रमण” बढ़ी भएको िवशेषता छ  ।     

जापानमा, नयाँ बषर्मा सबभन्दा महत्वपणूर् पारंप�रक आयोजन ह�नेगछर्, त्यस्तै ग�र सबै िवदशेी वािसंदाह� िबच पिन 

नयाँ बषर् मनाऊन ेआयोजन तथा महोत्सव आिद भएर धेरै जना जम्मा ह�ने अवसरह�  

ह�नसक्छन ्।  ठूलो समहू नबनाऊन, भरपरू �पमा सावधान ह�नहुोला  । 

खसगरी, सावधान रहन ुपन� कुराह�मा, अस्वस्थ अवस्थामा इभेण्ट तथा भोजमा सिम्मिलत नहने, धेरै मािनसह� 

जम्मा भई ठूलो स्वर िनकाल्ने जस्ता पाट�ह�मा सिम्मिलत नह�ने  । 

नौलो कोरोना भाईरस हराएको छैन  । भ्यािक्सन खोप लगाएपिन संक्रमण ह�ने गरेकोछ । दिैनक जीवनयापनमा, मास्क 

प्रयोग, हात/औलंाह�को क�टाण ु शोधन, कोठाको हावा संचालनमा ध्यान िदने आिद आधारभतू संक्रमण 

रोकथामका उपायह� पणूर् �पले िनरन्तर राख्नहु�न अनरुोध ग�रएको छ  ।  

 


