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(१) आइतबार पिन संचालन ग�रने सेवाह� बारे जानकारी ! 
 

िवद्याथ�ह� उच्च िश�ामा जाने, कमर्चारीह� स्थानांतरण ह�ने र बािसन्दाह�को बसाई-सराई जस्ता कामह� बढ़ी ह�ने 

भएको कारणले, िशयाकुस्योको प्रधान कायार्लयमा आइतबार पिन सेवा काउण्टरह� संचालन ग�रन े जानकारी 

गराईन्छ । संचालन ग�रने  िमितह�मा माचर् 19, 26, र अिप्रल 2 ता�रक र  समय 8:30 बजे दिेख 5:15 बजे सम्म 

रहकेोछ । 

संचालन ग�रन ेकाउण्टरमा, िसिमन ्सेइकाच-ुका र होकेन ्नेिन्कन-्का ह�न ्। 

िसिमन ्सेइकाच-ुकामा, ज्यउुिमन्�ोउ (िनवास दतार्) को प्रितिलपी, कोसेक�तोउस्योउहोन ्आिद िवतरण तथा बसाई 

सराई दतार् ग�रनेछ ।  

जन्म, िववाह, मतृ्य ुर प�रवार दतार् जस्ता कामह�, िशयाकुस्यो प्रधान कायार्लयको पिहलो तल्लाको दि�णपि�म 

कुनामा रहकेो सरु�ा क�मा रहकेो राित्रकालीन ड्यटुी कोठामा संचालन ग�रनछे । 

होकेन ्नेिन्कन-्का (बीमा र िनविृ�भरण शाखा) चाँही रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा योग्यताह�को प्राि� गन� अथवा गमुाउने 

सँग सम्बिन्धत छ । 

ह�ाका िदनह�मा फुसर्त नह�ने व्यि�ह�ले आइतबार िय सेवाह� प्रयोग गनर् सक्नहु�नेछ ।  
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(२) सम्पूणर् िवदेशी बािसन्दाह� स्वदेश फकर् ने बेलामा परूा गनुर्पन� आवश्यक प्रिक्रयाह� बारे 
जानकारी ! 
  

सम्पणूर् िवदशेी बािसन्दाह� यिद जापानमा फे�र नफिकर् ने त�रकाले जाने योजना बनाउन ुभएकोछ भन,े िशयाकुस्योमा 

“तेन्स्यचू ुतोदोके” (बािहर जान ेअिधसचूना) पेश गनुर्पन�छ ।  जापान छोड़ने दईु ह�ा अगाड़ी दिेख यो सचूना पेश गनर् 

सिकन्छ । यिद िबना सचूना स्वदशे फ़कर् न ुभयो भने, तपाईलंाई “जापानमा ठेगाना भएको व्यि�” को �पमा व्यवहार 

ग�रनेछ । 

कोकुिमन ्नेिन्कन ्(रािष्ट्रय पने्सन) को एकम�ु िनकासी भ�ुानीको लािग आवश्यकताह� मध्ये एक वस्त ु“जापानमा 

ठेगाना नभएका व्यि�ह�" हो । यिद तपाईलें "बािहर जाने अिधसचूना" पेश गनुर्भएन भने, तपाईलंाई "जापानमा 

ठेगाना भएको व्यि�" को �पमा व्यवहार ग�रनेछ र रािष्ट्रय पेन्सनको एकम�ु िफतार् रकम भ�ुानी ग�रन ेछैन । 

त्यस बाहके, स्वदशे फ़िकर् सकेपिछ पिन, कोकुिमन ्कें कोउ होकेन ्(रािष्ट्रय स्वास्थ्य बीमा)का िबलह� आईरहने गछर्न ्

। त्यसैले "बािहर जाने अिधसूचना" पेश गन� काम निबिसर्कन परूा गनुर्होला । 

त्यस बाहके, यिद तपाईलें पनु: प्रवेश अनमुित िबना जापान छाड़न ुभयो भने, आफ़्नो माई-नम्बर काडर् िशयाकुस्योमा 

िफतार् गनर् आवश्यक छ । जाईयुर्उ काडर् चाँही, अध्यागमन िनरी�णको समयमा अध्यागमन िनरी�कलाई िफतार् 

गनुर्पदर्छ ।  

कृपया आफ्नो दशे फकर् न ुअिघ अन्य सम्बिन्धत प्रिक्रयाह� परूा गनर् सावधान रहनहुोस ्। 
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(३) तोिकएको फोहोर फ्याँक्ने थैलाको अस्थायी उपायह�को अन्त्य बारे जानकारी ! 
 

गत बषर्, शहरका पसलह�मा तोिचगी नगरपािलकाद्वारा तोिकएको थैलाको अभाव िथयो, र त्यसको समाधान 

नभएसम्म पारदश� थैलाह�मा जल्ने फोहोर फ्याँक्न सिकन्छ भनेर अस्थायी उपाय अपनाईएको िथयो ।  

तर अिहले आएर, तोिकएको थैला उपलब्धतामा िस्थरता आएकोले, यिह बषर्को अिप्रल मिहनाको ३० ता�रक दिेख 

उ� थैला प्रा� गनर् नसिकने अवस्था आएमा अस्थायी उपायह�को अन्त ग�रनेछ । 

मे मिहनाको १ ता�रक प�ात तोिकएको थैला बाहके अन्य थैला प्रयोग गनर् गैरक़ाननूी भएर, फोहोर संकलन नग�रन े

ह�नाले, कृपया तोिकएको थैलामा नै राखेर फोहोर फ्याँक्नह�न अनरुोध ग�रन्छ ।  

 


