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(१) करको भु�ानी सचूना पुग्ने बारे जानकारी ! 
    

सबैले, मे मिहनामा, सम्पि�मा लाग्ने करको भ�ुानी गनुर् पदर्छ ।   

गाड़ी भएका व्यि�ह�को घरमा, सवारी साधन कर र हल्का सवारी साधन करको भ�ुानी सूचना पगु्दछ । पगु्ने िबि�कै 

खाम खोलेर, त�ुन्त त्यसिभत्र भएका कागजातह� जाँच गनुर्होला । 

    सवारी साधन कर भनेको, हरेक बषर् अिप्रल मिहनाको १ ता�रक सम्ममा आफ़्नो स्वािमत्वमा वाहन भएका 

व्यि�ले अिनवायर् �पमा ितनुर्पन� कर हो । यो तोिचगी-केनलाई बझुाऊने कर हो ।  

    हल्का सवारी साधन कर चाँही, मोटरसाइकल तथा िमनी कार भएका व्यि�ले अिनवायर् �पमा ितनुर् पन� कर हो । 

यो तोिचगी नगरलाई बझुाऊने कर हो । 

    कर भ�ुानी गन� अिन्तम म्याद मे मिहनाको ३१ ता�रक हो । खाम िभत्र रािखएको कर भ�ुानी सचूना िलएर, 

निजकको किन्भिनयंस स्टोर, बैंक र ह�लाक कायार्लय आिदमा गएर म्याद िभत्र भ�ुानी गन� गरौं । 

यस बाहके, जनवरी मिहनाको १ ता�रक सम्ममा तोिचगी नगरमा जग्गा तथा घर आिद भएका व्यि�को घरमा अचल 

सम्पि� कर तथा शहर योजना कर भ�ुानी सचूना पगु्ने गदर्छ  ।  

    अचल सम्पि� कर भनेको, आफ़्नो स्वािमत्वमा भएका जग्गा तथा घरमा लाग्ने कर हो । शहर योजना कर भनेको, 

शहर योजना र भिूम समायोजनको लािग प्रयोग ग�रने कर हो । यो तोिचगी नगरलाई बझुाऊने कर हो । 

कर चाँही, तोिकएको म्याद िभत्र भ�ुानी गन� गरौं ।   
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(२) तोिचगी-केन साइकल िनयमह� लागू गन� बारे जानकारी ! 
 
   तपाईहं� धेरैले साइकल चलाउन ुह�न्छहोला, कृपया जानकारी रहोस िक तोिचगी-केन िभत्र धेरै साइकल दघुर्टनाह� 

घिटरहकेा छन ्। तोिचगी-केनले, सरुि�त प्रयोग प्रवद्धर्न गनर्को लािग र दघुर्टना पीिड़तह�को सरु�ा गनर् “तोिचगी-

केन साइकल िनयमह�” लाग ूगरेकोछ । यो िनयम, तोिचगी-केन िभत्र साइकल प्रयोग गन� सबै व्यि�ह�लाई लागू 

ह�नेछ । 

   सन ्२०२२ साल जुलाई १ ता�रक दिेख, साइकल बीमा गनर् अिनवायर् ग�रनेछ । देशभरीमा साइकल दघुर्टनाका 

िव�द्ध ठूलो रकमको �ितपिूतर्को आदशे िदएका घटनाह� भएकाले, साइकल �ितपिूतर् दाियत्व बीमा गनुर् अिनवायर् 

भएकोछ । 

   सामान्यतया यस्तो बीमा, नगर िभत्रका साइकल पसलह�मा गनर् सिकन्छ । साइकल पसलले साइकलको िनरी�ण 

र रखरखाव गरेपिछ, TS िचन्ह साइकलमा टाँिसिदन्छ । त्यो TS िचन्ह नै बीमा गराएको संकेत मािनन्छ ।  

   बीमाको म्याद १ बषर्को ह�न्छ । �ितपिूतर् रकम अनुसार बीमा शुल्क फरक ह�ने गद्र्छ तर TS िचन्ह नीलो र रातो 

रंग भएर, रातो रंग भएमा बीमा शलु्क २,००० येन जित लाग्दछ र �ितपिूतर् सीमा १ करोड़ येन ह�न्छ ।  

   फे�र, अिप्रल १ ता�रक दिेख हले्मेट लगाउन र साइकलको िनरी�ण र रखरखाव प्रयास दाियत्व भएकोछ । साइकल 

दघुर्टनामा मतृ्य ुह�न ेव्यि�ह�मा लगभग ६०% का टाउकोमा चोट लागेको पाईएकोछ । बच्चाह�ले मात्र नभै, सबै 

उमेरका व्यि�ह�ले, सकेसम्म हले्मेट लगाउने 

गरौं । हले्मेट, साइकल पसल बाहके, होम-सेण्टर, खेलकूद सामान पसल, ठूला सपुरमाक� टह�मा िकन्न सिकन्छ । 

   त्यस बाहके, मोबाइल फ़ोन चलाऊँद,ै डबल सवारी राखेर, छाता ओढेर साइकल चलाउने जस्ता गितिवधीह� 

िबल्कुलै बन्द गरौं ।  
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 (३) नौलो कोरोना भाईरस संक्रमण बारे जानकारी ! 
 

   जापान भ�रमा, माचर् मिहना दिेख क्रमश: घट्द ै गएको नौलो कोरोना भाईरसको नयाँ संक्रिमतह�को संख्या, 

आजकल फे�र बढ्दो प्रविृ�मा प�रणत भएको छ ।  

   मे मिहनाको गोल्ड़ेन वीक िबदामा, मािनसह�को आवागमन बढ़ने ह�नाले, नयाँ संक्रिमतह�को संख्या अझ बढ़ने 

िचन्ता छ ।  

   अब दिेख, तेश्रो पटकको खोप नलगाएका व्यि�ह�ले, कड़ा �पमा तेश्रो खोप लगाउन सकून भन्ने आशा 

रािखएकोछ ।  

   तोिचगी नगरमा, पिहलो र दोश्रो पटकको खोप पिछ, ६ मिहना िबतेका व्यि�ह�लाई, तेश्रो पटकको खोप िटकट 

पठाई सिकएकोछ । खोप िटकट पाएर, खोप लगाउन इच्छुक व्यि�ह�ले, नगरको सामिुहक खोप अथवा नगर 

िभत्रका िचिकत्सा संस्थामा आवेदन िदनहुोला । 

 

त्यस बाहके, नगरपािलकाले जारी गरेको खोप िटकटमा दोश्रो पटकको खोप िलएको भए अथवा िवदशेमा खोप 

िलएर तोिचगी नगरमा बसाई सराई ग�र आएका व्यि�ह�ले, तेश्रो पटकको खोप िटकट प्रा� गनर्को लािग, पनुः 

आवेदन िदन आवश्यक छ । यिद, खोप िटकट हराएको खण्डमा, पनुः जारी गनर् सिकन्छ ।   

 खोप समबिन्ध अिग्रम आर�ण तथा सम्पकर् को लािग, तोिचगी-िश िसंगाता कोरोना उई�स वाकुिचन ्सेस्य ुको� 

सेन्ता (तोिचगी नगर नौलो कोरोना भ्यािक्सन खोप कल सेण्टर) ०२८२-२१-२४१८ मा फ़ोन गनुर्होला ।  


