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१  रािष्ट्रय पेन्सन िप्रिमयम बारे जानकारी ! 
      जापानमा बसोबास गन� २० बषर् देिख ६० बषर् सम्मका व्यि�ह�, सबै “रािष्ट्रय पेन्सन” मा सामेल ह�न अिनवायर् ग�रएकोछ । 

कम्पनीमा काम ग�ररहेका व्यि�ह� चाँही, रािष्ट्रय पेन्सन बाहेक “कल्याण पेन्सन” मा सामेल भएकोले, सामेल ह�ने सम्बिन्ध 

प्रिक्रयाह� आफैले गनुर् पद�न तर स्वरोज़गार व्यि�ह�, िवद्याथ�ह� र बेरोज़गार व्यि�ह�ले भने, सामेल ह�न ेप्रिक्रया तथा िप्रिमयमको 

भु�ानी आिद आफैले नगरी ह�ंदैन ।  

     रािष्ट्रय पेन्सनको िप्रिमयम, हरेक बषर् संशोधन ग�रन्छ । सन् २०२२ सालको मािसक िप्रिमयम रकम १६,५९० यने रहेकोछ । नगद 

भु�ानी गन� व्यि�ह� लाई, अिप्रल मिहनाको पिहलो भागमा जापान पेन्सन संस्थानबाट भु�ानी भौचर प्रा� ह�नेछ । हरेक मिहनाको 

िप्रिमयम, अक� मिहनाको मसान्त सम्ममा ितनुर्होला । 

     सम्पूणर् अंतरार्िष्ट्रय िवद्याथ�ह�ले “िवद्याथ� िवशेष भु�ानी” नामक सुिवधा प्रयोग ग�र, आवेदन िदएमा पेन्सन िप्रिमयमको भु�ानी 

पुरै छूट पाईन्छ । आवेदन िदने ठाऊँह�, िशयाकुस्यो प्रधान कायार्लय, प्रत्येक सोउगोउ िशस्यो र पेन्सन अिफस ह�न् । आवेदन िदंदा 

आवश्यक पन� काग़ज़ातह�, पेन्सन बूक अथवा माईनम्बर काडर् आिद, िवद्याथ� प�रचयपत्र अथवा िनवास (जाईयुर्उ) काडर् आिद  

ह�न् । 

     रािष्ट्रय पेन्सन ितरेको अविध १० बषर् नाघेका व्यि�ह�लाई भु�ानी ग�रन्छ । जापानमा  बसोबास गरेको अविध १० बषर् भन्दा 

कम भएमा, “एकमु� िनकासी भु�ानी” नामक प्रणाली अन्तगर्त माग गरेमा, िप्रिमयम ितरेको अविध अनुसार, िनि�त रक़म िफतार् 

आऊँछ । “एकमु� िनकासी भु�ानी” प्रा� गनर्को लािग, आफ्नो देश फक� को २ बषर् िभत्र जापान पेन्सन संस्थानमा िलिखत �पमा 

माग (आवेदन) गनर् ज�री छ । 

     पेन्सन िप्रिमयमको भु�ानी चाँही जापानमा बस्ने व्यि�ह�लाई अिनवायर् भएकोले, िवदेशी नाग�रक भएपिन िनयमपूवर्क भु�ानी 

गन� गरौं । अबदेिख स्थायी बसोबास तथा प्राकृितकरण (जापानी नाग�रकता) को लािग आवेदन गन� व्यि�ह�लाई पेन्सन िप्रिमयम 

भु�ानीको अिभलेख आवश्यक पन�ह�नाले, िवशेष सावधान रहनुहोला ।          
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२  आवास करबाट छुट भएका घरप�रवारह�को लािग अस्थायी िवशेष लाभ बारे जानकारी ! 
      उपरो� लाभ, नौलो कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभावले जीवनयापनमा पीिड़त व्यि�ह�को मद्दतको लािग िदईने राहत रकम 

हो । प्रदान ग�रने रकम, एक प�रवारको लािग १ लाख येन रहेकोछ ।  

      उ� रक़म प्राि�को लािग लि�त प�रवारह�, सन् २०२१ साल िडसेम्बर १० ता�रक सम्म तोिचगी नगरमा आवास दतार् भएर, 

सप�रवार सन् २०२१ सालको आवासकर नितरेका, आवास कर छूट पाएका प�रवार, आवेदन िदने बेला तोिचगी नगरमा आवास 

दतार् भएर, नौलो कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभावमा, सन् २०२१ जनवरी मिहना पिछ, घरायसी बजेटमा अचानक प�रवतर्न आएर, 

आवास कर छूट प्रा� प�रवार सरहको आिथर्क अवस्था भएका, घरायसी बजेटमा अचानक प�रवतर्न आएका प�रवारह� पदर्छ्न् । 

      आवदेन िदने त�रका, र आवेदन िदने म्यादको बारेमा, आवास कर छूट प�रवारह�को लािग, तोिचगी नगरबाट आवेदनको लािग 

आवश्यक कागजात “काकुिनन्स्यो” (पुि� गन� काग़ज़) ह�लाक माफ़र् त पठाईने ह�नाले, उ� कागजात पुगेपिछ, आवश्यक िववरणह� 

भरेर, िफतार् खाममा रािख, सन् २०२२ साल माचर् मिहनाको ३१ ता�रक सम्ममा िफतार् पठाउनु होला । 

      सन् २०२२ साल जनवरी २ ता�रक पिछ तोिचगी नगरमा बसाई-सराई ग�र आएका व्यि�ह�लाई, तिचगी नगरबाट आवेदनको 

लािग आवश्यक कागजातह� (आवेदन फामर्) ह�लाक माफ़र् त पठाईएको ह�नाले, आवश्यक िववरणह� भरेर, िफतार् खाममा राखेर 

िफतार् पठाउनु होला । आवेदनको म्याद सन् २०२२ सालको सेप्टेम्बर मिहनाको ३० ता�रक सम्म रहेकोछ । 

     घरायसी बजेट अचानक प�रवतर्न आएका घरको हकमा, आवेदन चाँही कल-सेण्टरमा फ़ोन गनुर्होला । आवेदनको म्याद सन् 

२०२२ सालको सेप्टेम्बर मिहनाको ३० ता�रक सम्म रहेकोछ । 

     तोिचगी नगरको आवास कर छूट प�रवार आिद लाई अस्थायी िवशेष लाभ रकमको कल-सेण्टरको फ़ोन नम्बर ०२८२-२८-

७७२१ हो । िवदाका िदन बाहेक िबहान ९ बजे देिख बेलुक� ५ बजे सम्म स्वागत छ । फोनमा जापानी भाषा मात्र बोिलनेछ । नौलो 

कोरोनाको प्रभावको कारणले, काउण्टरमा भीड़ लगाउन नपाईने व्यवस्था ग�रएकोछ । सकेसम्म सीधै िशयाकुस्योमा नआई, कल-

सेण्टरमा फ़ोन गनुर्होला ।  

     अथवा, तोिचगी नगर कोकुसाई कोउयूर्उ क्योउकाई (अंतरार्ष्ट्रीय संस्था) को िवदेशी परामशर् काउण्टरमा सम्पकर्  राख्नुहोला ।  
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३  तोिचगी नगरको साकुरा (पैयँू ) को प्रिसद्ध स्थलह�को मागर्दशर्न बारे जानकारी ! 
      यो बषर् पिन पैयूँको मौसम आयो । तोिचगी नगर िभत्र पैयूँका प्रिसद्ध स्थलह� धेरै छ्न् जसको बारेमा यस पिछ जानकारी प्रदान 

ग�रन्छ ।  

     िनिशकातामािचको (कानासािकको साकुरा जुचुिम) चाँही, तोिचगीको दशर्नीय १०० छनोटमा पिन छािनएको पैयूँको प्रिसद्ध स्थल 

हो । ओमोईगावाको तटबन्ध संगै लहरै लगभग २०० बोटको पैयूँ �ख़ह�को पंि� एक उत्कृ� कृित हो ।  

     चुगामािचको (चुगानो सातो) मा, १७० बषर्को (चुगा सातो साकुरा) देिख, फूल फक्रने मौसम फरक भएका पैयूँह� एक पिछ अक� 

गद� फूलेर, लामो समय सम्म आनन्द िलन सिकन्छ । 

     िमयामािचको नागानोगावामा भएको िमयाको पुल ओ�रपरीका (िमयाको पैयूँ) चाँही, नदी िकनारमा लगभग डेढ़ िकलोिमटरमा 

५०० बोट जित पैयूँका पंि�बद्ध �खह� छन् ।  

     ओिहरा-सान् को पैयूँ चाँही, (जापान साकुरा प्रिसद्ध स्थल १०० छनोट) मा चयन भएकोछ । ओिहरा-सान् जाने आऊने सड़कको 

लगभग २ िकलोिमटर जित पैयूँको सु�ङ प्रख्यात मािनन्छ । �श्यावलोकनको लािग सुन्दर चुचरोमा, ओिहरा-सान् को ३ ओटा प्रिसद्ध 

िवशेषताका दांगो, यािकतोरी, तामागो यािक खाँदै, फूल फूलेको हेनर् सिकन्छ ।  

     ओिहरा एथलेिटक पाकर्  अगाड़ीको साकुरा दोरी चाँही, (तोिचगीको सड़क र खोला १०० छनोट) मा पिन छािनएका छन् । रातीको 

लाइट-अप पिन सुन्दर देिखन्छ । 

     फ़ुिजओका वातारासे एथलेिटक पाकर् को साकुरा पिन लाईट-अप ग�रन्छ । साकुराका प्रिसद्ध स्थलह� घुम्ने होईन? 


