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१ आवास करबाट छुट पाएका घरप�रवारह�का लािग अस्थायी िवशेष लाभह�को सूचना ! 

 

 यो लाभ, सन् २०२१ सालको समान आवास कर छूट पाएका प�रवारह� र सन् २०२१ साल जनवरी मिहना पिछ नौलो कोरोना 

भाइरस संक्रमणबाट प्रभावले घरायसी िव�मा (बजेटमा) अचानक प�रवतर्न भएका प�रवारह�को लािग, प्रित सदस्यलाई १ लाख 

येनको नगद उपदान प्रदान ग�रएतापिन, प�रवारका सम्पणूर् सदस्यह�ले सन ् २०२२ सालको समान आवास कर छूट पाएका 

घरप�रवारह�को लािग पिन उपदान पाउन ेघरप�रवारको �पमा गणना ग�रन ेभएकोछ ।  

 

 आवश्यक कागजातह� सम्बिन्धत घरप�रवारह�लाई पठाइनेछ, िववरणह� राम्ररी जाचँ गरेर प्रिक्रया परूा गनुर्होला । 

साथै, घरायसी िव�मा अचानक प�रवतर्न भएका घरप�रवारका लािग प्रदान ह�ने उपदान सम्बन्धमा, सन ्२०२२ सालको जनवरी 

मिहना पिछको आम्दानीको आधारमा आवेदन िदने िविधमा प�रवतर्न ह�नछे ।   

सन् २०२१ सालको लािग कर छुट भएका घरप�रवार, वा घरायसी बजेटमा अचानक प�रवतर्न भएका प�रवारका लािग प्रदान ग�रएको 

उपदान प्रा� गरेका घरप�रवार वा लि�त प�रवारको घरमलूी भएको व्यि� समावेश भएका घरप�रवारह�लाई, दोहोयार्एर यो उपदान 

प्रदान ग�रन ेछैन । 

 

थप जानकारीको लािग, कृपया तोिचगी नगर ज्यउुिमन्जेई िहकाजेई (आवास कर छूट)   प�रवारको लािग �रंजी तोकुबेच ुिकफुिकन ्

(अस्थायी िवशेष लाभ) कल सेण्टर, फोन नम्बर 28-7721 मा परामशर् गनुर्होला । 

 

  



多言語情報コーナー              （令和４年７月号） 

- 2 - 
 

२ बालबच्चा भएका घरप�रवारह�लाई जीवनयापन सहयोग स्व�प िवशेष लाभ बारे ! 

 

 लामो समयको कोरोना-का िबच, बढ्दो मलू्यको सामना ग�ररहकेा एकल-अिभभावक प�रवारह�लाई सहयोगाथर् िवशेष जीवनयापन 

सहयोग स्व�प अनुदान प्रदान ग�रनेछ । 

 

 अनुदान प्रदान ग�रन ेलि�त व्यि�ह�मा, सन ्२०२२ साल अिप्रल मिहनाको बाल-पालन भ�ा प्रा� गन�ह�, सावर्जिनक िनविृ�भरण 

लाभह� आिदका कारण बाल-पालन भ�ा प्रा� नगन�ह� मध्ये, नौलो कोरोना भाईरस संक्रमणबाट प्रभािवत भई घरायसी िव�मा 

प�रवतर्न भएर आमदानी चाँही बाल-पालन भ�ा प्रा� ग�ररहकेा व्यि� सरहको  भएका व्यि�ह� पदर्छन् ।    

  

अनुदान रकम, प्रित बच्चा एक दरमा ५०,००० येन रहकेोछ । 

 

सन् २०२२ साल अिप्रल मिहनाको बाल-पालन भ�ा प्रा� गन� व्यि�ह�लाई, जनू मिहनाको अन्तितर बाल-पालन भ�ा बैंकको 

खातामा जम्मा ग�रिदने योजना रहकेोछ । 

 त्यसबाहके अनुदान प्रा� गनर् योग्य व्यि�ह� मध्येमा पन� व्यि�ह�लाई, उ� अनुदान प्रा� गनर् आवेदन िदनु र त्यसपिछ त्यसको 

समी�ा परूा ह�न आवश्यक छ ।  

  

आवेदन िदन े त�रका र आवेदन िदने म्याद आिदको िवस्ततृ जानकारीह� पिु� ह�नेिबि�कै, नगरको होम-पेज आिदमा सिूचत 

ग�रनेह�नाल,े अवश्य हनेुर्होला । 
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३  कर जस्ता दाियत्वह� म्याद िभत्र भु�ानी गन� गरौं । 

 

 नगर कर भनेको, कल्याण, िश�ा, िवपद रोकथाम, नगर िवकास आिद, नगरवासी सबैको जीवन संग सदवै निजक रहन ेप्रशासिनक 

सेवाह� प्रदान गनर्का लािग एउटा महत्वपणूर् सम्पि� हो ।  

 नगर करको भ�ुानीमा बक्यौता राखेमा, त्यसले नगरको िव�मा (बजेटमा) असर पारेर  नगरवासीह�लाई प्रदान ग�रन ेप्रशासिनक 

सेवाह� घटाउन सक्छ । 

 

 नगरपािलकाल,े �रमाइन्डर पत्र वा सचूनाद्वारा स्वेिच्छक �पमा भ�ुानी गनर् आग्रह गदार्गद� पिन भ�ुानी गनर् बक्यौता राख्नहे�का 

लािग, कानूनको आधारमा त्यस्ता व्यि�ह�को चल/अचल सम्पि� जफत गन� जस्ता कारवाहीद्वारा त्यस्ता भ�ुानीको िनपटारा 

लगाउन सक्न े व्यवस्था भएको जानकारी गराईन्छ । 

 यस िकिसमको कारवाही (चल/अचल सम्पि� जफत), भ�ुानी म्याद समा� भएको २० िदन िभत्र �रमाइन्डर पठाएर, त्यसपिछ १० 

िदन िबत्दा पिन कर भ�ुानी नगरेमा, गन� ग�रन्छ ।  

िशस्यउुजेई-का (नगर कर राजस्व महाशाखा) ल ेकर भ�ुानीको बक्यौता राख्नहे�को  तलब, िन�ेप तथा बचत, जीवन बीमा सम्झौता, 

घरजग्गा आिदको अिस्तत्वको छानिबन गरी जफत गन�गछर् । 

 सम्पि� ह�दँाह�दँ ैपिन कर भ�ुानी नगन�, भ�ुानी गन� वाचाको पालन नगन� व्यि�ह�को घरमा वीना अिग्रम सचूना छापा मारेर 

जबरजस्ती खानतलाशी गनर् पिन सिकन्छ ।  

  

यिद तपाई ंकर बक्यौतामा ह�नहु�न्छ भन,े हलेचक्रयाई ंनग�रकन तु�न्त ैकर सङ्कलन िवभागसँग परामशर् गनुर्होस ्। 
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४ नेच्युउस्योउ (हीट-स्ट्रोक) बाट बचौं ।  

 

 तोिचगी नगरमा, गतबषर् मे मिहना दिेख सेप्टेम्बर मिहनाको िबचमा, हीट-स्ट्रोकले ७२ जना मािनसह� आपातकालीन �पमा 

अस्पताल लिगएका िथए ।  

 हीट-स्ट्रोक भनेको, घर बािहर मात्र नभ,ै घर िभत्र पिन ह�न सक्छ । बषार्याम पिछ अकस्मात् गम� भएमा र गरम वातावरणमा काम 

अथवा िक्रयाकलाप गदार्खरेी, ख़ासग�र सावधान रहन ज�री छ । 

 

 हीट-स्ट्रोक ह�न निदनको लािग, कोठाको तापक्रम २८ िडग्री सेिल्सयस भन्दा बढ़ी नह�ने ग�र, एअरकण्डीशनको राम्ररी प्रयोग ग�र 

तापक्रम िमलाउन ेगरौं । 

  फे�र, िबहान उठ्दा, हरेक भोजन पिछ, बािहर िनस्कँदा, व्यायाम गनुर्अिघ, नहाउन ुअिघ, सतु्नु अिघ, घाँटी सकेुको अनुभिूत ह�नुअिघ, 

पानी-जन्य पदाथर् िपउने गरौं ।  

 

 बेलमैा, िनयिमत �पमा पोषण य�ु संतुिलत भोजन सेवन गरेर, आफ़्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्न ेगरौं ।  

 नौलो कोरोना भाईरस संक्रमणको रोकथामको लािग, मास्कको प्रयोग चाँही आधारभतू �पमा संक्रमण रोकथामको उपायको �पमा, 

महत्वपणूर् भएको कुरा यद्यिप जारीछ ।  

  

तर , गम�मा, हीट-स्ट्रोक रोक्ने �ि�कोणबाट, घर बािहर यिद त्यसको आवश्यकता छैन भन,े नलगाउन िसफा�रस ग�रन्छ । 

कृपया प�रिस्थित अनुसार आवश्यक समयमा र उपय�ु त�रकाल ेमास्क लगाउनहुोस ्। 


