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१ िशयाकुस्योका आईतबार पिन खलु्ने काउण्टरह� बारे जानकारी ! 
 

उच्च िश�ामा जाने र नोकरी बदल्ने कामले गदार्, िनवास स्थानांतरण बढ़ी ह�ने बेलामा, िशयाकुस्योको प्रधान 

कायार्लयमा आईतबार पिन सेवा काउण्टरह� खलु्नेछ्न ्। काउण्टर खुल्ने िदनह�, माचर् मिहनामा २० र २७ ता�रक, 

अिप्रल मिहनामा ३ र १० ता�रक रहकेाछ्न ्। खलु्ने समय, िबहान ८:३० बजे दिेख बेलकु� ५:१५ सम्म रािखएको 

छ । 

 

खलु्ने काउण्टर ह�मा, िसिमन ्सेईकाच-ुका, होकेन ्नेिन्कन-का, जेइम-ुका र स्यउुजेई-का रहकेाछ्न ्। 

 

माई नम्बर काडर् बोकेका व्यि�ह�ले, किन्भिनयंश स्टोरह�मा रािखएको मल्टीकिप मेिशनबाट पिन प्रमाणपत्रह� प्रा� 

गनर् सक्ने ह�नाले, कृपया त्यसको सदपुयोग गनुर्होला । 

 

माई नम्बर काडर् मात्रको आईतबारे काउण्टर पिन खोिलनेछ तर अिग्रम आर�ण आवश्यक छ । माई नम्बर काडर्को 

आवेदन/प्राि�/िपन कोडको नवीकरण/�रसेट आिद कामको लािग अवश्य प्रयोग गनुर्होला । 

 
प्रयोग गनर्सिकने ठाऊँ, तोिचगी �ेत्रको व्यि�ह�को लािग, िशयाकुस्योको प्रधान कायार्लय दोश्रो तल्लाको िसिमन् 

सेईकाच-ुका, ओिहरा/फ़ुिजओका/चगुा/िनिशकाता र ईवाफुने �ेत्रका व्यि�ह�को लािग, आफ़ु बसेको �ेत्रको 

प्रत्येक सोउगोउ िशस्योह� ह�न ्। 

 

खलु्ने िदनह� हरेक मिहनको दोश्रो आईतबारको िदन र चौथो आईतबारको िदनको िबहान ८:३० बजे दिेख िदऊँसो 

सम्म रहकेोछ । 

चौथो आईतबारको िदन चाँही िसिमन ्सेईकाच-ुका मात्र खुल्नेछ । 

 

अिग्रम आर�णको लािग, तोिचगी �ेत्रमा िसिमन ्सेईकाच-ुका, फोन नम्बर ०२८२-२१-२१२६, र आफ़ु बस्ने �ेत्रको 

प्रत्येक सोउगोउ िशस्यो िचइक�जकुुरी सईुिसन्कामा फ़ोन गनुर्होला । 
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२  हल्का सवारी साधनह�को कर आिदको अिधसूचना बारे जानकारी ! 
 

यो कर, आऊंदो अिप्रल मिहनाको १ ता�रक सम्म हल्का सवारी साधनह�का मािलकह�लाई लाग्ने गद्र्छ । कसैलाई 

दान-दातव्य अथवा चोरी भै यस्ता साधनह� आफ़ुसंग नभएपिन, यिद सम्बंिधत िनकायमा त्यसको सचूना दतार् गरेको 

छैन भने, कर लाग्ने ह�न्छ । त्यसैले यस्ता कुराह� लगायत,  सवारी साधन स�याप गरेको, ठेगाना प�रवतर्न अथवा 

नामसारी आिद गरेको भए त्यसको सचूना यिह माचर् मिहना िभत्र ग�रसक्न ुहोला । 

 

स्कूटर अथवा मोटरसाइकल आिद पिन यसै करको दायरामा पदर्छ्न ्।  

 

हल्का सवारी साधनकरका मािलकह�लाई, िशयाकुस्यो बाट कर भ�ूानीको सचूना पठाईन्छ । कर ितन� म्याद हरेक 

बषर्को मे मिहनाको मसान्त हो । 
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३  नौलो कोरोना भाईरस सकं्रमण रोकथामका उपायह� बारे जानकारी ! 
 

नौलो कोरोना भाईरस संक्रमण व्यापकता रोिकंदनै । सबैले अिहले सम्मको भन्दा अझबढ़ी आधारभतू �पमा संक्रमण 

रोकथामका उपायह�को पणूर्�पले पालना गनर्ह�न अनरुोध ग�रएकोछ ।  

 

सब भन्दा पिहले, ध्यान िदन ुपन� कुराह�मा, मास्कको िनयिमत तथा उिचत प्रयोग हो । मास्क लगाउँदा नाकको प्वाल 

परैू छोप्ने ग�र लगाउनहुोला । सम्भव भएसम्म भरपद� गणुस्तर भएको नबनुेको कपडा लगाउनहुोस ्। 

 

अक� कुरा, बारम्बार हात धनु े र हात/औलंाह�को क�टाण ुशोधन गनुर्ह�न अनरुोध ग�रन्छ । साझा सर-सामानह� 

छुएपिछ, खाना खान ु अिघपिछ, सावर्जिनक सवारीसाधन प्रयोग गरेपिछ अिनवायर् �पले हात धनुे, हात र 

औलंाह�को क�टाणुशोधन गनुर्ह�न अनरुोध ग�रन्छ ।  

 

त्यसपिछ, निजिक सम्पकर् , भीड़-भाड़का ठाऊँ, बन्द ठाऊँ जस्ता ३Cs लाई त्याग्ने गनुर्होस । िय ३ मध्ये कुनै एउटा 

पिन त्याग्न कोिशस गरेर [शनू्य सघन] को ल� राखौं । ख़ास ग�र, एकाकार् िबच पयार्� दरूी राखौं । कुराकानी गन� 

समय सकेसम्म छोटो गरेर, ठूलो स्वरले नबोल्नहुोस । अिहले सम्मको भन्दा बढ़ी हावाको संचार (भेंिटलेट) गनुर्होस 

। 

 

जीउ भारी ह�न,ु ज्वरो आऊन,ु घाँटीमा असिजलो महशसु ह�नु आिद, संधै शारी�रक अवस्था फरक छ भने, काम तथा 

िवध्यालय नजाने गरौं ।  

ज्वरो आएर िबसंचो भई कोरोना लाग्यो िक भन्ने िचन्ता लागेमा, सब भन्दा पिहले, संधै दखेाऊने गरेको डाक्टर आिद, 

निजकको िचिकत्सा संस्थामा फ़ोन गरेर परामशर् गनुर्होला । 

 

फे�र आफ़्नो निजकको व्यि� कसैलाई संक्रमण भएर अ�लाई सलार् भन्ने िचन्ता लागेमा, घरमै बसेर, अन्य व्यि�ह� 

संग सम्पकर्  नगनुर्होला । स्वास्थ्य कें द्रले संक्रिमत व्यि�को िक्रयाकलाप इितहासबाट निजकको सम्पकर्  व्यि�ह�को 

पिहचान गदर्छ । यिद तपाई ंनिजकको सम्पकर् मा आउनुभयो भन ेस्वास्थ्य केन्द्रले तपाईलंाई सम्पकर्  गन�छ । 

 

जापानी भाषा बाहकेको भाषामा परामशर् िलन परेमा, िवदशेीह�को लािग नौलो कोरोना भाईरस परामशर् हट-लाईन, 

टेिलफ़ोन नम्बर ०२८-६७८-८२८२ मा फ़ोन गनुर्होला । चौबीसै घण्टा खलु्ला छ । 

 
 

 


