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१ शेयर (साझा) साइकल सामािजक परी�णको बारेमा जानकारी ! 
 

यिह अगस्त मिहनाको १ ता�रक दिेख अक्टोबर मिहनाको ३० ता�रक सम्म, तोिचगी नगरको  मध्य �ेत्रमा शेयर 

साइकलको एक सामािजक परी�ण सञ्चालन ग�रने भएकोछ । 

शेयर साइकल भनेको, अ� व्यि�संग साइकल साझेदारी �पमा िलएर, आवश्यकता परेको बेलामा प्रयोग गन� िवधी 

हो ।  

यस सामािजक परी�णमा तोिचगी स्टेशनदिेख िशन-तोिचगी स्टेशनसम्मको �ेत्रमा ८ वटा स्टेशनह� स्थापना गरी 

कुल ३० वटा िवद्यतुीय सहायक साइकलह� ठाऊँ-ठाऊँमा रािखएकाछ्न ्। 

साइकलह� िदनको २४ सै घण्टा उपलब्ध छन ्र भाडामा िलएको स्टेशनको पवार्ह नगरी जनुसकैु स्टेशनमा पिन  

िफतार् गनर्  

सिकन्छ । 

प्रयोग गन� िवधी चाँही, स्माटर्-फ़ोनको अिप्ल {HELLO CYCLING (हलेो साइकिलंग)} लाई डाउनलोड गरेर, 

दतार् गरेपिछ प्रयोग गनर् सम्भव ह�न्छ । 

प्रयोग शलु्क चाँही, हरेक १५ िमनेटको ७० येन, १२ घण्टा सम्म १,००० येन रािखएकोछ । 

नगर िभत्रका पयर्टक स्थलह�को भ्रमण, काममा तथा िवद्यालय जाँदा आिद िविभन्न त�रकाले प्रयोग गनर् सिकन े

ह�नाले, अवश्य प्रयोग गनुर्होला । 

शेयर साइकलको स्टेशन चाँही, शेयर साइकल मात्रको पािक� गको लािग हो । अन्य साइकलह� पाकर्  गनर् नसिकने 

ह�नाले सावधान रहनहुोला ।  
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२ सन ्२०२३ सालको नसर्री स्कूल तथा भनार् आवेदन बारे जानकारी ! 
 

सन ्२०२२ सालको सेप्टेम्बर मिहनाको १ ता�रक दिेख, सन ्२०२३ सालको अिप्रल मिहना दिेख नसर्री स्कूलको 

भनार्को आवेदन दतार् िलईने कायर् श�ु ह�न्छ ।  

नसर्री स्कूल भनेको, अिभभावक तथा प�रवार काम गनुर्पन� कारणले, िदनको समयमा, बच्चाको हरेचाह गनर् असमथर् 

भएमा, अिभभावकह�को सट्टामा बच्चाह�को हरेचाह गन� ठाऊँ हो । 

भनार् चाँही, अिभभावकले हरेचाह गनर् नसक्ने अवस्था भएको शतर्मा, िलईन्छ ।  

बाल हरेचाह आवश्यक पन� शतर् भनेको, अिभभावकले प्रित मिहना ६४ घण्टा वा सोभन्दा बढी काम गनुर्पन�, 

गभार्वस्था/प्रसव, 

िवरामी/अश�ता, सँगै बस्ने प�रवारका सदस्यह�को हरेचाह/निसर्ङ गनुर्पन� अवस्था, आिद ह�न ्। 

आवेदन िदने अविध, सेप्टेम्बर मिहनाको १ ता�रक दिेख ३० ता�रक सम्म र आवेदन िदने ठाऊँ िशयाकुस्यो प्रधान 

कायार्लय दोश्रो तल्लाको होईकु-का, अथवा प्रत्येक सोउगोउ िशस्योको िचइिकजकुुरी सुईिसन-्का ह�न ्। 

 

यिद जािगर खोज्ने जस्ता कारणले यस अविधमा आवेदन िदन असमथर् भएमा, अक्टोबर मिहना प�ात दतार् िलईनेछ 

।  

आवेदनको लािग आवश्यक पन� कागजातह�मा, नसर्री स्कूल प्रयोग आवेदन फारम, पा�रवा�रक अवस्था आवेदन 

फारम, कम्पनीमा काम गन� व्यि�ह�ले आफ़्नो रोज़गारदाताद्वारा प्रमािणत रोज़गार प्रमाणपत्र आिद ह�न ्। 

आवेदन पेश गनुर्अिघ, तपाईसंंग आवश्यक कागजातह� सबै छन ्भन्ने कुरा सिुनि�त गनुर्होला । 
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३  माईनम्बर काडर्को आवेदन र माईनापोईन्ट बारे जानकारी ! 
 

माईनम्बर, जापानमा सामािजक सरु�ा, कर र प्रकोप प्रितरोधी उपायह� जस्ता तीनवटा �ेत्रह�मा प्रयोग ग�रने वस्त ु

भएकोले, जापानमा आएपिछ, पिहलो पटक िनवास काडर् (ज्यउुिमन्�ोउ) बनाउने बेलामा, १२ अंकको माईनम्बर 

िनधार्रण ग�रन्छ ।  

प्रत्येक व्यि�को फरक माईनम्बर ह�न्छ, र िसद्धान्तमा, एउटै नम्बर जीवनभर प्रयोग ह�नेछ । एकपटक जापान छाडेर 

गएपिन, फे�र  जापान फक� र बसोबासको रेकडर् बनाउन ुपदार् पिन त्यही नम्बर प्रयोग ग�रनेछ । 

तोिचगी नगरमा, माईनम्बर काडर् जारी गनर् चाहनहे�लाई काडर्को लािग आवेदन िदन िन:शलु्क मद्दत ग�रने व्यवस्था 

छ । 

दतार् िलईने स्थानह�मा, तोिचगी िशयाकुस्यो प्रधान कायार्लयको दोश्रो तल्लाको िसिमन ् सेइकाच-ुका र प्रत्येक 

सोउगोउ िशस्योको िचइिकजुकुरी सईुिसन-्का रहकेाछ्न ्। 

आवेदन िददंा, जाईयुर्उ काडर् आिद आफ़्नो प�रचय िदन सिकने वस्त ुआवश्यक छ । काउण्टर मै फ़ोटो िखिचने 

व्यवस्था भएकोले फ़ोटो िलएर जान आवश्यक छैन, तर आवेदक स्वयं उपिस्थत ह�न ुआवश्यक छ । 

माईनम्बर काडर्को म्याद समाि� िमित, जापान बस्ने अविध जितकै हो । यिद बसाईको अविध एक मिहना भन्दा 

कममा समा� ह�नेछ  भन,े कृपया अध्यागमन ब्यरूोमा जापान बसाईको अविध नवीकरण गरेपिछ माईनम्बर काडर्को 

लािग आवेदन िदनहुोला । 

तपाईकंो िनवास काडर्मा ठेगाना वा नाम प�रवतर्न भएको भए पिन, तपाईलें १४ िदन िभत्र िशयाकुस्यो गएर तपाईकंो 

काडर्मा नयाँ जानकारी लेखाउन आवश्यक छ । 

थप �पमा, शहरले, रािष्ट्रय माईनापोईन्ट सम्बिन्ध प्रिक्रयाह�लाई सपोटर् गनर्को लािग, माईनापोईन्टको आवेदनमा 

सहयोग प्रदान गदर्छ । 

माईनापोईन्ट भनकेो, माईनम्बर काडर् प्रयोग ग�र आवेदन िददंा दिेन्स-मनी (िवद्यतुीय पैसा), QR कोड़ भ�ुानी, के्रिडट 

काडर्, आिद नगदरिहत भ�ुानी सेवाह�का लािग २०,००० येन सम्मको अंक प्रा� गनर् सिकन्छ ।  

माईनापोईन्टको आवेदन सहयोग िलनको लािग, जापानी भाषा जान्ने मािनस साथमा िलएर आउने गनुर्होला ।  

थप �पमा, माईनापोईन्टको लािग लि�त माईनम्बर काडर्को लािग आवेदन िदने अिन्तम म्याद यिह सेप्टेम्बर 

मिहनाको अन्त्यसम्म रहकेोछ । 

 


