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१ १७ औ ंपटकको जापानी भाषा स्पीच कन्टेस्ट (व�ृत्व प्रितयोिगता) को आयोजना   
बारे । 

 
बुंकाकाईकानमा, जापानी भाषा व�ृत्व प्रितयोिगता आयोजना ग�रने भएकोछ । 

िवदशेीह�ले जापानी भाषा िसक्ने क्रममा आफ्ना दिैनक उपलिब्धह� प्रस्ततु गन� ठाउँको �पमा, उनीह�ले आफ्नो 

अनभुव र जापानको जीवनका प्रभावह� जापानी भाषामा प्रस्ततु गन�छन ्। 

व�ृत्व प्रितयोिगताको िनणर्यको िबचमा, कोबिुगकाई (प्रोत्साहन भेटघाट समहू) द्वारा जापानी ड्रम प्रदशर्न पिन छ । 

कायर्क्रमको िदन, अिग्रम आर�ण िबना जो कोिह पिन आउन सिकने ह�नाले, कृपया प्रितयोगीह�लाई हौसला प्रदान 

गनर् आउनहुोला । यिह फेब्रअुरी मिहनाको १२ ता�रक आईतबार, िदऊँसो १ बजे दिेख, तोिचगी ईवािसताको 

िसन्स्योउगा हल अथवा तोिचगी 

 

  



多言語情報コーナー              （令和５年 ２月号） 

- 2 - 
 

२  ह�लाक कायार्लयमा माई-नम्बर काडर्को लािग िनवेदन िदन सिकने बारे जानकारी ! 

 

गत जनवरी मिहनाको अन्तबाट नगरका २९ ठाऊँका ह�लाक कायार्लयमा माई-नम्बर काडर्को िनवेदन दतार् िलन श�ु 

गन� कुरा जानकारी गराईन्छ । दतार् िलने समय, िबदाका िदन बाहके, सोमबार दिेख शकु्रबार िबहान ९ बजे दिेख 

बेलकु� ४ बजे सम्म हो । लि�त व्यि�ह�, तोिचगी-िशमा आवास दतार् भएकाह� ह�न ्। 

िनवेदन िददंा, माई-नम्बर खलु्ने कागजात अथवा ह�लाक माफ़र् त प्रा� भएको िनवेदन फमर् भए साथमा िलएर जाने । 

ह�लाक कायार्लयमा, िनवेदन िददंा चािहने फ़ोटो िन:शलु्क िखिचन ुका साथै िनवेदन फमर् भनर् सहयोग गन� व्यवस्था 

पिन छ । 

ह�लाक कायार्लयको काउण्टरमा भीड़ लाग्न सक्ने ह�नाले, अिग्रम �पमा इि�त कायार्लयमा सीधै सम्पकर्  गरेर, 

समयको आर�ण गनुर् होला । 

माईना-पोईन्ट िलन आवश्यक माई-नम्बर काडर्को िनवेदन िदने म्याद यिह फेब्रअुरी मसान्त सम्म रहकेो जानकारी 

गराईन्छ । 

यस अवसरमा माई-नम्बर काडर् नभएका व्यि�ह�ले प्रा� गन� बारे सोच्नहुोला ।  
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३ १६ औ ंपटकको आसो िहना (पुतली) महोत्सव बारे जानकारी ! 

 

मौसमको प�रवतर्नका साथै, यिह आऊँदो माचर् मिहनाको ३ ता�रक “िहना माचरुी” नामक, जापानमा छोरीह�को 

ससु्वास्थ्यको कामना गद� मनाईने एक परम्परागत महोत्सव छ ।  

छोरी भएका प�रवारह�मा, “िहना पतुली” भिनन ेपतुली सजाएर, िचरासीजसुी र िहना आरारे आिद यस महोत्सवको 

परम्परागत प�रकारह� खाने चलन छ ।  

अिन, “िहना पतुली” लाई “िहना सामा” पिन भन्ने ग�रन्छ ।  

तोिचगी नगरमा, फेब्रअुरी २४ ता�रक दिेख माचर् ५ ता�रक सम्म, कुरानो मािच ओ-दोरी ओ�रपरी र काउएमोन-

च्योउको परम्परागत भवन समहूह�को संर�ण �ेत्र, उजमुा खोला ओरीपरी, िहना पतुली र नगरका स्थानीय 

िकंडरगाट�न र नसर्री स्कूलका बालबािलकाह�द्वारा िहना पतुलीह�को रंगीन िचत्रह�को प्रदशर्नका साथै स�ाहांतमा 

िविभन्न व्यावहा�रक कायर्क्रमह� आयोिजत ग�रने छ ।  

नगर िभत्र सजाईएका िहना सामाह�लाई भेटाएर रमाईलो गदार् कसो होला ! 
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४  तोिचगी नगर प्रसव, बाल हेरचाह सहायता उपहार बारे जानकारी ! 

 

तोिचगी नगरमा, जनवरी मिहना दिेख, सबै गभर्वती मिहलाह� िनि�न्त �पले सतु्केरी ह�न सकून, र बच्चाह� भएका 

प�रवारह� िनि�न्त �पले बच्चा ह�कार्उन सकून भन्ने उद्दशे्यले, परामशर्को आधारमा आवश्यक सहायताह� जोड़द ै

“बान्सोउगाता सोउदान शीएन्” (साथ िदनेवाला एक प्रकारको परामशर् सहायता) र आिथर्क सहयोग प्रदान गन� 

“उपहार प्रावधान” ह� संगसंगै संचालन ग�रनेछ ।  

“बान्सोउगाता सोउदान शीएन्” मा, जनसवास्थ्य नसर्ह� र सुँड़ेनीह�ले गभार्वस्थाको सचूना िददंाखेरी र जन्मेर २ 

मिहना जितका िशशहु� भएका सबै घरप�रवारलाई भेट्न गएर अंतरवातार् िलन्छ्न ्र गभर्वती र निस�ग आमाह�को 

व्यि�गत प�रिस्थित अन�ुप सहायता प्रदान गदर्छन ्। 

अिप्रल 2022 पिछ आफ्नो गभर् दतार् गरेका गभर्वती मिहला र बच्चा ह�कार्उनेह�लाई उपहारह� प्रदान ग�रनेछ । 

गभर्वती मिहलाह�लाई गभार्वस्था सचूनाको समयमा अन्तवार्तार् पिछ "बाल जन्म सहायता उपहार" को �पमा 

50,000 येन प्रदान  ग�रनेछ । 

थप �पमा, नवजात बच्चा ह�कार्उनेह�का लािग, िशशहु� भएका सबै प�रवारह�लाई भेटेर उनीह�सँग अन्तवार्तार् 

िलएपिछ प्रित नवजात िशशलुाई ५०,००० येन "बाल हरेचाह सहायता उपहार" को �पमा भ�ुानी ग�रनेछ । 

यस्ता सहयोगी उपहारह� बैंकको खातामा पठाईनेछ । प्रापकह�लाई मध्य जनवरी पिछ सिूचत ग�रनेछ । तपाईलें 

सचूना प्रा� गरेपिछ, िनि�त �पमा जाँच गनर् अनरुोध ग�रन्छ । 

 


