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१. नयाँ बषर्को िबदाका िदनह�मा संचालन ह�ने सेवाह� बारे जानकारी ! 

 

िशयाकुस्यो, प्रधान कायार्लय तथा प्रत्येक सोउगोउ िशस्योह� समेत सन ्२०२२ सालको िडसेम्बर मिहनाको २९ 

ता�रक दिेख सन ्२०२३ सालको जनवरी मिहनाको ३ ता�रक सम्म बन्द रहनेछन ्। 

यस अविधमा, किन्भिनयंस स्टोरह�बाट प्रमाणपत्र जारी ग�रने सेवा पिन उपलब्ध ह�ने छैनन ्। 

जन्म दतार्, सम्बन्ध िवच्छेद सचूना तथा मतृ्य ुआिदको सचूनाको लािग मात्र, िशयाकुस्यो प्रधान कायार्लयको पिहलो 

तल्लाको दि�ण पि�म कुनाको सरु�ाकम� कोठामा सम्पकर्  राख्न सिकन्छ । 

अिन, उ� अविधको फोहोर संकलन, संकलन क्यालेण्डर अनसुार ग�रनेछ । जनवरी मिहनाको १, २ र ३ ता�रकमा 

भने संकलन ग�रने छैन । 

यहाँह� सबैको समझदारी र सहयोगको लािग अनरुोध ग�रन्छ ।  
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२. िबजुली/ग्यास र खाद्य पदाथर्ह�को भाऊ आकिसएकोले आपातकालीन सहयोग बारे 

जानकारी ! 

 

सम्पणूर् घरप�रवारले सन ्२०२२ सालको प्रित व्यि� दरमा िनवास कर छूट पाएका प�रवार र,  जनवरी २०२२ पिछ 

घरेल ुिव�मा अचानक प�रवतर्न भएका प�रवारह� लाई, सहयोग बापत ५०,००० येन नगद प्रदान ग�रनेछ । 

कर छूट पाएका प�रवारह�लाई, यिह िडसेम्बर मिहनको पिहलो भागितर, िशयाकुस्योबाट पिु�करण पत्र पठाईनछे । 

कृपया उ� पत्रको िववरण जाँच ग�र प्रिक्रया चाल्नहुोला । 

थप �पमा, घरेल ुिव�मा अचानक प�रवतर्न भएका प�रवारह�का लािग सहयोग पाउनेह�मा, सन ्२०२२ सालमा 

प�रवारका प्रत्येक सदस्यको एक बषर्को अपेि�त बािषर्क आय कर-म�ु भएका प�रवार बराबर वा सो रकमभन्दा 

कम भएका प�रवारह� ह�नेछ्न ्। 

िवस्ततृ जानकारीका लािग, तोिचगी-िश काकाकु कोउतोउ िकफुिकन ्(भाऊ बिृद्ध सहयोग) कल सेण्टर, फ़ोन २८-

७७२१ मा  सम्पकर्  राख्नहुोला । 
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३. ऊजार् बचत घरेलु उपकरण प्रितस्थापनमा अनुदान योजना बारे जानकारी ! 
 

िबजलुीको शुल्क कम गनर् प्रभावकारी ह�ने ऊजार् बचत गन� घरेल ुउपकरण, एयर कंिडशनर र रेफ़्र�जरेटरह� प्रितस्थापन 

गनर् (बदल्न) लाग्ने खचर्को १ भाग अनदुान प्रदान ग�रन्छ ।  

ख�रद अविध सन ्२०२१ सालको अक्टोबर २१ ता�रक दिेख २०२३ सालको फेब्रुअरी १५ ता�रक सम्म रहकेोछ । 

र आवेदन अविध सन ्२०२२ सालको िडसेम्बर १ ता�रक दिेख सन ्२०२३ सालको फेब्रअुरी मिहनाको १५ ता�रक 

सम्म रहकेोछ ।  

लि�त सामानह�मा, प्रित इकाई १५०,००० येन वा सो भन्दा बढ़ी मलू्यका नयाँ एयर कंिडशनरह� पदर्छ्न ्र एक�कृत 

ऊजार् बचत स्तर ४ तारे भन्दा मािथका एयर कंिडशनर अथवा एक�कृत ऊजार् स्तर ३ तारे भन्दा मािथका रेफ़्र�जरेटरह� 

पदर्छ्न ्। 

उ� सामानह�, तोिचगी नगरको पसलबाट ख�रद गरेको ह�नपुन�छ । 

यो अनदुान, तोिचगी नगर िभत्रका आवासीय घरमा र अविस्थत घरेल ुउपकरणह� प्रितस्थापन गदार् (बदल्दा) मात्र 

उपलब्ध ह�नेछ । 

यस बाहके, नगरिभत्र बसोबास गन�, िनवास दतार् भएका र नगरकर भ�ुानीमा कुनै अपराध नगन�ह� मात्र यो अनदुानको 

लािग योग्य छन ्। 

अनदुान रकम ३०,००० येन हो र यो एक प�रवारको लािग एक अदत (इकाई) को लािग मात्र हो । 

 

लि�त सामान ख�रद गरेर, नगरिभत्रको आवास घरिभत्र प्रितस्थापन ग�रसकेपिछ उ� अनदुानको लािग आवेदन 

िदनहुोला । आवेदन पेश गन� िनकाय, तोिचगी िशयाकुस्यो प्रधान कायार्लयको दोश्रो तल्लाको कांक्योउ-का हो । 
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४. बषर्को अन्त्यमा यातायात सुर�ा अिभयान बारे जानकारी ! 

 

यिह िडसेम्बर मिहनाको ११ ता�रक दिेख ३१ ता�रक सम्मको २१ िदनको अविधमा, बषर् अन्त्यको यातायात सरु�ा 

अिभयान संचालन ग�रनछे ।  

“तोिचगीको यातायात िश�ाचार सधुार गरौं” र “िश�ाचार सधुार ! तपाई ंयसको मखु्य पात्र ह�नहु�न्छ” भन्ने नारा 

अंतगर्त, यातायात सरु�ा बारे जाग�कता फैलाउन तथा यातायात दघुर्टनाह�लाई रोक्न पणूर् �पमा कोिशस ग�रनेछ 

। 

अिभयानको केन्द्रिवन्द ुचाँही, बालबािलका र बदृ्धह�को यातायात दघुर्टनालाई रोक्न, मादक पदाथर् सेवन ग�र सवारी 

चलाउन निदन, बेलकु� ४ बजे सवारी साधनह�को ब�ी बाल्न “लाईट फ़ोर” अिभयान, अिन राती आफ़्नो अगाड़ी 

गईरहकेो र िवपरीत िदशाबाट आईरहकेो सवारी साधन नभएको बेला ब�ी हाईबीममा लगाएर चलाउन “सैद्धािन्तक 

�पमा हाईबीम” लाई प्रवद्धर्न गनर्, साइकलको लािग यातायात िनयमह�को पणूर्�पले पालन गराउनका लािग हो । 

बषर्को अन्त्य अित व्यस्त समय हो र त्यितखेर यातायात दघुर्टनाको संख्या पिन बढ़ने गदर्छ ।  

त्यसैले एकपटक फे�र, यहाँह� सबैलाई यातायात िनयमह�को पालन गनर् र यातायात िश�ाचारको अभ्यास गनर्ह�न 

अनरुोध ग�रन्छ । 

 


