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१  तोिचगी कर कायार्लयबाटको जानकारी ! 
 

जापानमा, सामान्य िनयमको �पमा, काम गन� कम्पनीले तलब भ�ुानी गदार्, कर वापत केिह रकम कटौती गरेर 

बषर्को अन्तमा समायोजन गन� प�रपाटी छ । 

स्वदशेमा बस्ने आफन्त तथा आिश्रतह�का लािग, पित/पत्नीका लािग कर छूटको लािग आवेदन गदार्, तलब िदने 

कम्पनीलाई, “तलब पाउने व्यि�को आिश्रतह�को लािग छूटको घोषणा” आिद पेश गदार्, दिैनक जीवनयापन तथा 

शैि�क खचर्को लािग पैसा पठाई रहनपुन� व्यि�ह� छ्न ्भन्ने कुरा जानकारी िदन ुपदर्छ । 

तर, स्वदशेमा बस्ने आफन्तको बारेमा आफ़ु काम गन� कम्पनीलाई जानकारी निदएको आिद कारणह�ले, कम्पनीको 

बषर्को अन्तको समायोजनमा कटौती गन� िबषय करको िहसाबमा दिेखएको छैन भने, अिन्तम कर िफतार्को घोषणा 

गनर् सिकन्छ ।   

सन ्२०२३ सालको अिन्तम कर िफतार्को घोषणा िदने अविध फेब्रअुरी १६ ता�रक दिेख माचर् १५ ता�रक सम्म हो 

। स्थान, तोिचगी स्योउकोउ काइिगस्यो दाई-हल हो । 

िवदशेी वािसन्दाह�ले अिन्तम कर िफतार्को घोषणा गनर्को लािग, गेन्सेनच्योउस्यउु-�ोउ, जाईयुर्उ काडर्को फ़ोटोकिप, 

िनवासको िस्थित पिु� गन� प्रमाणपत्र, योिकन ्चउुच्योउ आिदको फोटोकिप आवश्यक ह�न्छ ।   

यसबाहके, स्वदशेमा आिश्रत आफन्तह� छन ्भन्ने प्रमाण “नाता प्रमाणपत्र” र “पैसा पठाएको प्रमाण” आवश्यक 

ह�न्छ । यस्ता कागजातह� यिद िवदशेी भाषामा लेिखएको भए, जापानी भाषामा अनवुाद पिन संलग्न रािख पेश गनुर् 

पदर्छ । 

अिन्तम कर िफतार् घोषणा स्थल प्रवेशको लािग, सोही िदन स्थलमा िवतरण ग�रने सेइरी-केन ्अथवा रािष्ट्रय कर 

संस्थानको आिधका�रक वेब साईटबाट अिग्रम �पमा प्रा� सेइरी-केन ्चािहन्छ ।  

अन्तमा, उ� स्थलमा आउँदा मास्कको प्रयोग अिनवायर् ग�रएकोछ ।  
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२  िहंउदको समयमा सकं्रमण िनयंत्रणका उपायह� बारे जानकारी ! 
 

यो िहउंदमा, नौलो कोरोना र इनफ़्लएंुज़ा भाइरस एकैसाथ फैिलएमा, अस्पतालमा OPD (बािहरी िबरामी हने� 

िवभाग) र आपातकालीन िचिकत्सा सेवाको अभाव ह�ने अपे�ा ग�रएकोछ ।  

आफ़्नो र आफन्तको स्वास्थ्यको र�ाको लािग, बेलैमा तैयारीह� ग�रराखौं । 

सब भन्दा पिहले त संक्रिमत नह�न ुर संक्रमण नगराउन ुनै महत्वपणूर् कुरा हो ।  

अ�संग सम्पकर्  कम गन�, हातका औलंाह� प्रशोिधत गन�, कुरा गदार् मास्क लगाउने, कोठामा वाय ुसंचार व्यवस्था 

गन� जस्ता फे�र एक पटक आधारभतू संक्रमण िनयंत्रण उपायह� अपनाऔ ं।  

अक�, ओिमक्रोन स्टे्रन र इनफ़्लएंुज़ा खोप िव�द्धको खोप लगाउने बारेमा िवचार गरौं ।  

त्यस बाहके, यिद ज्वरो जस्ता ल�णह� दखेापरेमा, त�ुन्तै अस्पतालको OPD (बािहरी िबरामी हने� िवभाग) मा 

उपचार नपाउन सिकन्छ । अस्वस्थ ह�ने बेलाको लािग भनेर, िनम्न िलिखत तैयारीह� गनुर्का साथै िचिकत्सा संस्था र 

परामशर् गनर् सिकने िनकायह� अिहले दिेख नै प�ा लगाईराखौं । 

तैयारी ग�रराख्न ुपन� सामानह�मा, थमार्िमटर, ५ दिेख ७ िदन सम्म पगु्ने खानेकुराह�, एंिटपाइरेिटक एनालजेिसक्स 

जस्ता (ज्वरो घटाउने) औषिधह� र नौलो कोरोना एिन्टजेन गणुात्मक परी�ण िकटह� ह�न ्। 

OPD (बािहरी िबरामी हने�) भएको अस्पताल आिद परामशर् कहाँ िलन सिकन्छ भनेर बेलैमा प�ा लगाई राख्न 

आवश्यक छ । 

यिद ज्वरोको ल�ण देखापरेमा, २४ सै घण्टा खुल्ला रहने “ज्यिुसन/वाकुिचन ्सोउदान सेण्टर” (िचिकत्सा/खोप 

परामशर् केन्द्र) फ़ोन नम्बर ०५७०-०५२-०९२  

मा सम्पकर्  राख्नहुोला । 

जापानी भाषा राम्ररी नबझु्ने व्यि�ले, ०२८-६७८-८२८२ मा २० भाषाह�मा २४ सै घण्टा उपलब्ध ह�ने 

“िवदशेीह�को लािग तोिचगी परामशर् सहायता केन्द्र”  मा फ़ोन गनुर्होला । 

बेलैमा तैयारीह� ग�रराख्नह�न अनरुोध ग�रन्छ । 
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३  जापानी भाषा क�ा “उजुमा-रे” को बारेमा जानकारी ! 
 

तोिचगी नगर कोकुसाई कोउयुर्उ क्योउकाई (अंतरार्ष्ट्रीय संस्था) को जापानी भाषा क�ा “उजमुा-रे” मा तोिचगी 

केन्द्रीय क�ा, ओिहरा क�ा र न्यउुमोन क्लास ग�र ३ वटा क�ाह� संचालनमा छन ्।  

िवदशेी बािसन्दाह�को लािग, उिनह�ले दिैनक जीवनयापनमा प्रयोग गन� शब्दह� र वाक्यांशह� िसकेर, आफ़्नो 

भावनाह� बारे अझ बढ़ी कुरागनर् सक्ने होऊन भन्ने उद्दशे्यले, प्रारिम्भक क�ाको �पमा, तोिचगी केन्द्रीय क�ा र 

ओिहरा क�ा खोिलएकाछन ्। 

तोिचगी केन्द्रीय क�ा चाँही, मिहनाको ४ पटक, बधुबार िबहान १० बजे दिेख ११:३० बजे सम्म, स्थान चाँही 

क्योकुतोउ तोिचगी कुरानो मािच राकुस्यउुकान ्हो । 

ओिहरा क�ा चाँही, मिहनाको पिहलो र तेश्रो शिनबार िबहान १० बजे दिेख ११:३० बजे सम्म, स्थान चाँही ओिहरा 

मािचको ओिहरा कोउिमन्कान ्हो । 

न्यउुमोन क�ा चाँही, सबै १२ पटकलाई १ अविधको �पमा, जापानी नबझुनेह�का लािग, िहरागाना र काताकाना 

लेख्ने त�रका दिेख, सिजला अिभवादनह� आिद िसकने क�ा हो । 

िदन र समय चाँही, हरेक ह�ाको मंगलबार िबहान १० बजे दिेख १२ बजे सम्म र स्थान क्योकुतोउ तोिचगी कुरानो 

मािच राकुस्यउुकान ्हो । 

िय जापानी क�ाह�मा भाग िलन चाहाने व्यि�ले, तोिचगी नगर कोकुसाई कोउयुर्उ क्योउकाई फ़ोन नम्बर ०२८२-

२५-३७९२ मा सम्पकर्  गनुर्होला । अथवा, सीधै जापानी भाषा क�ा भएको िदन उपिस्थत भएपिन फरक पन� छैन । 

सबैले रमाईलो ग�र जापानी भाषा िसकौं । 


