
(३) सावर्ज�नक स्थलमा मोबाईल चलाऊँदा
गाडी, रेल र �लफ्टमा भएको बेला कृपया फोनमा नबोल्नुहोला साथ ैआफ्नो फोन साईलेन्ट 
मोडमा अथवा बन्द गनुर्होला । 

(४) जु�ा फुकाल्ने सन्स्कार 
अरु ब्यिक्तको घर �छदार् जु�ा खोल्नुहोला,घर �भत्र लगाउने चप्पल  चाँह� लगाउन पाईन्छ 
तर तातामी म्याट भएको कोठामा चप्पल खोल्नुपछर् । 

(५) ट्रा�फक �चन्हहरुको पालना गनुर्होस 
पदैाल यात्रािहरु दा�हने तफर्  बाट र सवा�र साधनहरु, साइकलहरु देबे्रतफर्  बाट जानुपछर् । 
फूटपाथमा  पदैाल यात्राीहरु लाई सवर्प्रथम प्राथ�मकता �दईनेछ  । 

१ दै�नक जीवनमा उपयोग हुने जापा�नज संस्कृ�त र �शष्टाचार  
सिजलो सँग जीवनयापन गनर् का ला�ग जापा�नज संस्कृ�त र �शष्टाचारहरुको राम्रो �ानहुनु 
महत्वपूणर् छ ।  
तपा�हरुको �नद�शनका ला�ग दै�नक जीवनमा उपयोगहुने सामान्य जापा�नज संस्कृ�त र 
�शष्टाचारहरुको छोटो �नद�शन तल �दईएको छ।

(१)  जापानीज अभीवादन 
ओहायोगोजाइमास: शुभ – प्रभात 
कोन्नी�चवा: �दउसोको अभीवादन
कोन्वान्वा: साँझको अभीवादन

(२) दै�नक �सस्टाचार (खाना पकाउंदाको आवज)
जापान को शहर� �ेत्रमा घरहरु निजकै  बनाइएका हुन्छन । �वशसे गर� अपाटर्मेन्टको 
भवनहरुको �भ�ा साहै्रनै पातला हुन्छन र आवज सिजल ैसु�नन्छ । आफ्ना �छमेक�हरुको 
बारेमा �बचर�शल भई कृपया सकेसम्म आवजलाई न्यु�नकरण गनुर्होस। 
प्रकृ�तक रूपमा हामी एक आकार् भन्दा �भन्नै प्रकारको  जीवनयापन र सन्स्कारको पालना 
गछ�। हामी आशा राख� यस्तो �भन्नताले खासै एक अकार्लाई धेरै नराम्रो असर नपरोस ।
�वशषे वास्ना आउने खानेकुरा पकाउंदा   वास्न आफ्नो कोठाबाट बा�हर नजाओस भनी 
सचेत रहनुहोला ।

दै�नक जीवनका जानकार�हरु  पाठ ३ 

दै�नक जीवनका जानकार�हरु  पाठ ३ 

सिजलो सँग जीवनयापन गनर् का ला�ग जापा�नज संस्कृ�त र �शष्टाचारहरुको राम्रो �ानहुनु 
महत्वपूणर् छ ।  
तपा�हरुको �नद�शनका ला�ग दै�नक जीवनमा उपयोगहुने सामान्य जापा�नज संस्कृ�त र 
�शष्टाचारहरुको छोटो �नद�शन तल �दईएको छ।

(१)  जापानीज अभीवादन 
ओहायोगोजाइमास: शुभ – प्रभात 
कोन्नी�चवा: �दउसोको अभीवादन
कोन्वान्वा: साँझको अभीवादन

(२) दै�नक �सस्टाचार (खाना पकाउंदाको आवज)
जापान को शहर� �ेत्रमा घरहरु निजकै  बनाइएका हुन्छन । �वशसे गर� अपाटर्मेन्टको 
भवनहरुको �भ�ा साहै्रनै पातला हुन्छन र आवज सिजल ैसु�नन्छ । आफ्ना �छमेक�हरुको 
बारेमा �बचर�शल भई कृपया सकेसम्म आवजलाई न्यु�नकरण गनुर्होस। 
प्रकृ�तक रूपमा हामी एक आकार् भन्दा �भन्नै प्रकारको  जीवनयापन र सन्स्कारको पालना 
गछ�। हामी आशा राख� यस्तो �भन्नताले खासै एक अकार्लाई धेरै नराम्रो असर नपरोस ।
�वशषे वास्ना आउने खानेकुरा पकाउंदा   वास्न आफ्नो कोठाबाट बा�हर नजाओस भनी 
सचेत रहनुहोला ।

(३) सावर्ज�नक स्थलमा मोबाईल चलाऊँदा
गाडी, रेल र �लफ्टमा भएको बेला कृपया फोनमा नबोल्नुहोला साथ ैआफ्नो फोन साईलेन्ट 
मोडमा अथवा बन्द गनुर्होला । 

(४) जु�ा फुकाल्ने सन्स्कार 
अरु ब्यिक्तको घर �छदार् जु�ा खोल्नुहोला,घर �भत्र लगाउने चप्पल  चाँह� लगाउन पाईन्छ 
तर तातामी म्याट भएको कोठामा चप्पल खोल्नुपछर् । 

(५) ट्रा�फक �चन्हहरुको पालना गनुर्होस 
पदैाल यात्रािहरु दा�हने तफर्  बाट र सवा�र साधनहरु, साइकलहरु देबे्रतफर्  बाट जानुपछर् । 
फूटपाथमा  पदैाल यात्राीहरु लाई सवर्प्रथम प्राथ�मकता �दईनेछ  । 
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(३) सावर्ज�नक स्थलमा मोबाईल चलाऊँदा
गाडी, रेल र �लफ्टमा भएको बेला कृपया फोनमा नबोल्नुहोला साथ ैआफ्नो फोन साईलेन्ट 
मोडमा अथवा बन्द गनुर्होला । 

(४) जु�ा फुकाल्ने सन्स्कार 
अरु ब्यिक्तको घर �छदार् जु�ा खोल्नुहोला,घर �भत्र लगाउने चप्पल  चाँह� लगाउन पाईन्छ 
तर तातामी म्याट भएको कोठामा चप्पल खोल्नुपछर् । 

(५) ट्रा�फक �चन्हहरुको पालना गनुर्होस 
पदैाल यात्रािहरु दा�हने तफर्  बाट र सवा�र साधनहरु, साइकलहरु देबे्रतफर्  बाट जानुपछर् । 
फूटपाथमा  पदैाल यात्राीहरु लाई सवर्प्रथम प्राथ�मकता �दईनेछ  । 

१ दै�नक जीवनमा उपयोग हुने जापा�नज संस्कृ�त र �शष्टाचार  
सिजलो सँग जीवनयापन गनर् का ला�ग जापा�नज संस्कृ�त र �शष्टाचारहरुको राम्रो �ानहुनु 
महत्वपूणर् छ ।  
तपा�हरुको �नद�शनका ला�ग दै�नक जीवनमा उपयोगहुने सामान्य जापा�नज संस्कृ�त र 
�शष्टाचारहरुको छोटो �नद�शन तल �दईएको छ।

(१)  जापानीज अभीवादन 
ओहायोगोजाइमास: शुभ – प्रभात 
कोन्नी�चवा: �दउसोको अभीवादन
कोन्वान्वा: साँझको अभीवादन

(२) दै�नक �सस्टाचार (खाना पकाउंदाको आवज)
जापान को शहर� �ेत्रमा घरहरु निजकै  बनाइएका हुन्छन । �वशसे गर� अपाटर्मेन्टको 
भवनहरुको �भ�ा साहै्रनै पातला हुन्छन र आवज सिजल ैसु�नन्छ । आफ्ना �छमेक�हरुको 
बारेमा �बचर�शल भई कृपया सकेसम्म आवजलाई न्यु�नकरण गनुर्होस। 
प्रकृ�तक रूपमा हामी एक आकार् भन्दा �भन्नै प्रकारको  जीवनयापन र सन्स्कारको पालना 
गछ�। हामी आशा राख� यस्तो �भन्नताले खासै एक अकार्लाई धेरै नराम्रो असर नपरोस ।
�वशषे वास्ना आउने खानेकुरा पकाउंदा   वास्न आफ्नो कोठाबाट बा�हर नजाओस भनी 
सचेत रहनुहोला ।

दै�नक जीवनका जानकार�हरु  पाठ ३ 

दै�नक जीवनका जानकार�हरु  पाठ ३ 

सिजलो सँग जीवनयापन गनर् का ला�ग जापा�नज संस्कृ�त र �शष्टाचारहरुको राम्रो �ानहुनु 
महत्वपूणर् छ ।  
तपा�हरुको �नद�शनका ला�ग दै�नक जीवनमा उपयोगहुने सामान्य जापा�नज संस्कृ�त र 
�शष्टाचारहरुको छोटो �नद�शन तल �दईएको छ।

(१)  जापानीज अभीवादन 
ओहायोगोजाइमास: शुभ – प्रभात 
कोन्नी�चवा: �दउसोको अभीवादन
कोन्वान्वा: साँझको अभीवादन

(२) दै�नक �सस्टाचार (खाना पकाउंदाको आवज)
जापान को शहर� �ेत्रमा घरहरु निजकै  बनाइएका हुन्छन । �वशसे गर� अपाटर्मेन्टको 
भवनहरुको �भ�ा साहै्रनै पातला हुन्छन र आवज सिजल ैसु�नन्छ । आफ्ना �छमेक�हरुको 
बारेमा �बचर�शल भई कृपया सकेसम्म आवजलाई न्यु�नकरण गनुर्होस। 
प्रकृ�तक रूपमा हामी एक आकार् भन्दा �भन्नै प्रकारको  जीवनयापन र सन्स्कारको पालना 
गछ�। हामी आशा राख� यस्तो �भन्नताले खासै एक अकार्लाई धेरै नराम्रो असर नपरोस ।
�वशषे वास्ना आउने खानेकुरा पकाउंदा   वास्न आफ्नो कोठाबाट बा�हर नजाओस भनी 
सचेत रहनुहोला ।

(३) सावर्ज�नक स्थलमा मोबाईल चलाऊँदा
गाडी, रेल र �लफ्टमा भएको बेला कृपया फोनमा नबोल्नुहोला साथ ैआफ्नो फोन साईलेन्ट 
मोडमा अथवा बन्द गनुर्होला । 

(४) जु�ा फुकाल्ने सन्स्कार 
अरु ब्यिक्तको घर �छदार् जु�ा खोल्नुहोला,घर �भत्र लगाउने चप्पल  चाँह� लगाउन पाईन्छ 
तर तातामी म्याट भएको कोठामा चप्पल खोल्नुपछर् । 

(५) ट्रा�फक �चन्हहरुको पालना गनुर्होस 
पदैाल यात्रािहरु दा�हने तफर्  बाट र सवा�र साधनहरु, साइकलहरु देबे्रतफर्  बाट जानुपछर् । 
फूटपाथमा  पदैाल यात्राीहरु लाई सवर्प्रथम प्राथ�मकता �दईनेछ  । 
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(३) सावर्ज�नक स्थलमा मोबाईल चलाऊँदा
गाडी, रेल र �लफ्टमा भएको बेला कृपया फोनमा नबोल्नुहोला साथ ैआफ्नो फोन साईलेन्ट 
मोडमा अथवा बन्द गनुर्होला । 

(४) जु�ा फुकाल्ने सन्स्कार 
अरु ब्यिक्तको घर �छदार् जु�ा खोल्नुहोला,घर �भत्र लगाउने चप्पल  चाँह� लगाउन पाईन्छ 
तर तातामी म्याट भएको कोठामा चप्पल खोल्नुपछर् । 

(५) ट्रा�फक �चन्हहरुको पालना गनुर्होस 
पदैाल यात्रािहरु दा�हने तफर्  बाट र सवा�र साधनहरु, साइकलहरु देबे्रतफर्  बाट जानुपछर् । 
फूटपाथमा  पदैाल यात्राीहरु लाई सवर्प्रथम प्राथ�मकता �दईनेछ  । 

(१)पैदालयात्रािहरु:  
○सडकको पेट� वा बाटोको छेउ�तर �हडं्नुहोस। सडकको पेट� नभएको खन्डमा सडकको 
  दा�हने�तर �हडं्नुहोस।
○बाटोमा स्पस्टता कम भएको बेला सुर�ाको  ला�ग बाटोमा रोकेर राम्रो सँग दाँया बाँया 
  हेरेर मात्र �हडं्नु होल।

(२) साइकलहरु:
○साइकल चलाउंदा देबे्रतफर्  चलाउनुहोला । ( दा�हनेतफर्  चलाउन मनाह� छ । )
  �नम्न खन्डमा सडकको पेट� प्रयोग गन�  अनुमती पाईन्छ । 
    ・साइकल चलाउन पाईन्छ भन्ने साइनबोडर् भएको बाटोमा ।
    ・१६ बषर् भन्दा कम ७० वा सो भन्दा बढ� उमेरको भएमा वा शर��रक रूपमा असक्त 
    भएमा । 
    ・अप�रहायर् प�रिस्थती जस्ताई सडक �नमार्णको काम भईराखेको अवस्थामा । 
○मा�दरा पान , एक हातमा छाता अथवा अन्य केह� समान �लएर एक हातले , सँगसँगै 
दईु जान भएर साइकल चलाऊन मनाह� छ । साइकल चलाऊंदा सम्पूणर् ट्रा�फक 
�नयमको 
पालना गनुर्होस: राती मा ब�ी बल्ने , ट्रा�फक लाइट हेर� सुर�ाको �निस्चत गनुर्होस ।

○टोक्यो िजल्लामा साइकल प्रयोग गन� व्यिक्तले दघुर्टनाको 
नोक्सानीको ��तपू�त र् गनर् सक्ने �बमा आ�दमा आबद्ध हुने 
आदेश �दइएको छ। अ�नवायर् रूपमा �बमामा आबद्ध होऔ�।

○चोर�बाट जो�गनको ला�ग साइकलको प्रयोगकतार्लाई 
साइकलमा चाबी लगाउने आदेश �दइएको छ। अपराध 
रोकथामको ला�ग साइकलको दतार् अ�नवायर् रूपमा गर� 
साइकल पाकर्  गदार् न�बस�कन  साइकलमा चाबी लगाऔ�।

(३) अबधैा�नक रूपमा पाकर्  ग�रएका साइकलहरु: 
अबधैा�नक रूपमा सडकमा पाकर्  ग�रएका साइकलहरुले दघुर्टना �नम्त्याउने वा ट्रा�फक 
जाम गराउन सक्छन। आपत्का�लन अवस्थामा प�न सुर�ामा खतरा �नम्त्याउन सक्छन। 
कृपया साइकल लटको प्रयोग गनुर्होस ्।    
कुन ैप�न रेल वा साबवे स्टेसनको निजक्मा साइकल पाकर्  गनर् कनुनी रूपमा �नषेध 
ग�रएको छ । कृपया खतराको �चन्ह भएको साइनबोडर्लाई ध्यान �दनुहोला । 
यद� मा�थ उल्ले�खत स्थानमा बाहेक साधन पाकर्  गरेको फेल परेमा जफत गर� माल 
सामान भण्डार गन� स्थानमा रखीएको हुन्छ । 

(४) सावर्ज�नक स्थलमा मोबाईल चलाऊँदा
जफत ग�रएको साइकल आ�द भण्डारण केन्द्रमा भण्डार ग�रनेछ। जफत ग�रएको साइकल 
भण्डार गन� भण्डारण केन्द्र जफत ग�रएको स्टेसनअनुसार फरक हुन्छ।
・�फतार् पाउने �म�त: सावर्ज�नक �बदा र �डसेम्बर २९ दे�ख जनवर� ३ ता�रखसम्मका 
�दनहरूबाहेक हरेक �दन

・�फतार् पाउने समय: ११:००-१९:००
・भण्डारणको म्याद: सामान्यतः ३० �दन
・पुनः प्राप्त गनर्को ला�ग आवश्यक कुराहरू

(१) प्राप्त गनर् आउने व्यिक्तको प�रचय खुलाउने पत्र आ�द
(२) साइकल आ�दको चाबी
(३) जफत दस्तुर (साइकल ३,००० येन; मोटरद्वारा सञ्चा�लत साइकल ५,००० येन)

※जफत दस्तुरको छुट: चोर� भएको साइकल भए प�न सामान्यतः जफत दस्तुर लगाइनेछ। 
तर जफत �म�तसम्म प्रहर� चौक�मा साइकल चोर� भएको �रपोटर् पेस ग�रएको �थयो भने 
जफत दस्तुरको छुट पाउने सम्भावना भएको हुनाले प�हला सम्पकर्  गरेर सोधपुछ 
गनुर्होस।्

・भण्डारण केन्द्रको सूची

(६) कृपया �हड्दा चुरोट �पउने र चुरोटको ठुटाको फोहोर नगरनुहोला । 
शहर�भत्र �हँड्दै चुरोट �पउन, साइकल चलाउँदै चुरोट �पउन र चुरोटको ठुटो आ�द बाटोमा 
फ्याँक्न �नषेध ग�रएको छ। �हँड्दै चुरोट सेबन गन� वा साइकल चलाउँदै चुरोट सेबन 
गदार् हातमा भएको चुरोटको आगोले बाटोमा पास हुने मा�नसलाई चोटपटक लाग्न सक्छ। 
साथ ैचुरोटको ठुटो बाटोमा फ्याँक्दा शहरको सौन्दयर्लाई �बगाछर्। त्यस्ता कामहरू कदा�प 
नगर�। कृपया �शष्टाचार अनुसरण गर� सफा र सुन्दर शहर �नमार्णमा सहयोग गनुर्होस।्

भण्डारण केन्द्रको नाम ठेगाना र फोन नम्बर जफत ग�रएको स्टेसन

पहिलो भण्डारण 
केन्द्र
(हेइवाजिमा 
आकासेपुलमुनि पश्चिम)

दोस्रो भण्डारण केन्द्र
(मियाको-ओओहासीमुनि)
तेस्रो भण्डारण केन्द्र
(मियाको-ओओहासीमुनि)
छैटौँ भण्डारण केन्द्र
(रोकुगोबासीमुनि)

हेइवािजमा १ चोमे २ 
अगा�ड
☎03-3765-5161

हेइवािजमा ५ चोमे १ अगा�ड
☎03-3765-5162
हेइवानोमो�र-कोएन २ अगा�ड
☎03-3765-5163
नाकारोकुगो ४ चोमे ३०
☎03-3736-0372

ओमोरी, ओमोरी-काइगान, हेइवाजिमा, ओमोरिचो, 
उमेयाशिकि, स्योवाजिमा, र्युचु-सेन्ता, 
इकेगामी, मागोमे, निशी-मागोमे, ओओकायामा, 
किता-सेन्जोकु, देन-एन्चोफु, तामागावा, नुमाबे, 
उनोकी, नागाहारा, सेन्जोकि-इके, ईसिकावादाइ, 
युकिगाया-ओचुका, ओन्ताके-सान, कुगाहारा, 
चिदोरिचो

कामाता पूर्व निकास

कामाता पश्चिम निकास, यागुचिनोवातासी, 
मुसासी-सिन्देन, सिमोमारुको, हासुनुमा
केइक्यु-कामाता, जोउसिकी, रोकुगो-दोते, कोजिया, 
ओ-तोरिई, आनामोरि-इनारी, तेन्कु-बासी
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(३) सावर्ज�नक स्थलमा मोबाईल चलाऊँदा
गाडी, रेल र �लफ्टमा भएको बेला कृपया फोनमा नबोल्नुहोला साथ ैआफ्नो फोन साईलेन्ट 
मोडमा अथवा बन्द गनुर्होला । 

(४) जु�ा फुकाल्ने सन्स्कार 
अरु ब्यिक्तको घर �छदार् जु�ा खोल्नुहोला,घर �भत्र लगाउने चप्पल  चाँह� लगाउन पाईन्छ 
तर तातामी म्याट भएको कोठामा चप्पल खोल्नुपछर् । 

(५) ट्रा�फक �चन्हहरुको पालना गनुर्होस 
पदैाल यात्रािहरु दा�हने तफर्  बाट र सवा�र साधनहरु, साइकलहरु देबे्रतफर्  बाट जानुपछर् । 
फूटपाथमा  पदैाल यात्राीहरु लाई सवर्प्रथम प्राथ�मकता �दईनेछ  । 

(१)पैदालयात्रािहरु:  
○सडकको पेट� वा बाटोको छेउ�तर �हडं्नुहोस। सडकको पेट� नभएको खन्डमा सडकको 
  दा�हने�तर �हडं्नुहोस।
○बाटोमा स्पस्टता कम भएको बेला सुर�ाको  ला�ग बाटोमा रोकेर राम्रो सँग दाँया बाँया 
  हेरेर मात्र �हडं्नु होल।

(२) साइकलहरु:
○साइकल चलाउंदा देबे्रतफर्  चलाउनुहोला । ( दा�हनेतफर्  चलाउन मनाह� छ । )
  �नम्न खन्डमा सडकको पेट� प्रयोग गन�  अनुमती पाईन्छ । 
    ・साइकल चलाउन पाईन्छ भन्ने साइनबोडर् भएको बाटोमा ।
    ・१६ बषर् भन्दा कम ७० वा सो भन्दा बढ� उमेरको भएमा वा शर��रक रूपमा असक्त 
    भएमा । 
    ・अप�रहायर् प�रिस्थती जस्ताई सडक �नमार्णको काम भईराखेको अवस्थामा । 
○मा�दरा पान , एक हातमा छाता अथवा अन्य केह� समान �लएर एक हातले , सँगसँगै 
दईु जान भएर साइकल चलाऊन मनाह� छ । साइकल चलाऊंदा सम्पूणर् ट्रा�फक 
�नयमको 
पालना गनुर्होस: राती मा ब�ी बल्ने , ट्रा�फक लाइट हेर� सुर�ाको �निस्चत गनुर्होस ।

○टोक्यो िजल्लामा साइकल प्रयोग गन� व्यिक्तले दघुर्टनाको 
नोक्सानीको ��तपू�त र् गनर् सक्ने �बमा आ�दमा आबद्ध हुने 
आदेश �दइएको छ। अ�नवायर् रूपमा �बमामा आबद्ध होऔ�।

○चोर�बाट जो�गनको ला�ग साइकलको प्रयोगकतार्लाई 
साइकलमा चाबी लगाउने आदेश �दइएको छ। अपराध 
रोकथामको ला�ग साइकलको दतार् अ�नवायर् रूपमा गर� 
साइकल पाकर्  गदार् न�बस�कन  साइकलमा चाबी लगाऔ�।

(३) अबधैा�नक रूपमा पाकर्  ग�रएका साइकलहरु: 
अबधैा�नक रूपमा सडकमा पाकर्  ग�रएका साइकलहरुले दघुर्टना �नम्त्याउने वा ट्रा�फक 
जाम गराउन सक्छन। आपत्का�लन अवस्थामा प�न सुर�ामा खतरा �नम्त्याउन सक्छन। 
कृपया साइकल लटको प्रयोग गनुर्होस ्।    
कुन ैप�न रेल वा साबवे स्टेसनको निजक्मा साइकल पाकर्  गनर् कनुनी रूपमा �नषेध 
ग�रएको छ । कृपया खतराको �चन्ह भएको साइनबोडर्लाई ध्यान �दनुहोला । 
यद� मा�थ उल्ले�खत स्थानमा बाहेक साधन पाकर्  गरेको फेल परेमा जफत गर� माल 
सामान भण्डार गन� स्थानमा रखीएको हुन्छ । 

(४) सावर्ज�नक स्थलमा मोबाईल चलाऊँदा
जफत ग�रएको साइकल आ�द भण्डारण केन्द्रमा भण्डार ग�रनेछ। जफत ग�रएको साइकल 
भण्डार गन� भण्डारण केन्द्र जफत ग�रएको स्टेसनअनुसार फरक हुन्छ।
・�फतार् पाउने �म�त: सावर्ज�नक �बदा र �डसेम्बर २९ दे�ख जनवर� ३ ता�रखसम्मका 
�दनहरूबाहेक हरेक �दन

・�फतार् पाउने समय: ११:००-१९:००
・भण्डारणको म्याद: सामान्यतः ३० �दन
・पुनः प्राप्त गनर्को ला�ग आवश्यक कुराहरू

(१) प्राप्त गनर् आउने व्यिक्तको प�रचय खुलाउने पत्र आ�द
(२) साइकल आ�दको चाबी
(३) जफत दस्तुर (साइकल ३,००० येन; मोटरद्वारा सञ्चा�लत साइकल ५,००० येन)

※जफत दस्तुरको छुट: चोर� भएको साइकल भए प�न सामान्यतः जफत दस्तुर लगाइनेछ। 
तर जफत �म�तसम्म प्रहर� चौक�मा साइकल चोर� भएको �रपोटर् पेस ग�रएको �थयो भने 
जफत दस्तुरको छुट पाउने सम्भावना भएको हुनाले प�हला सम्पकर्  गरेर सोधपुछ 
गनुर्होस।्

・भण्डारण केन्द्रको सूची

(६) कृपया �हड्दा चुरोट �पउने र चुरोटको ठुटाको फोहोर नगरनुहोला । 
शहर�भत्र �हँड्दै चुरोट �पउन, साइकल चलाउँदै चुरोट �पउन र चुरोटको ठुटो आ�द बाटोमा 
फ्याँक्न �नषेध ग�रएको छ। �हँड्दै चुरोट सेबन गन� वा साइकल चलाउँदै चुरोट सेबन 
गदार् हातमा भएको चुरोटको आगोले बाटोमा पास हुने मा�नसलाई चोटपटक लाग्न सक्छ। 
साथ ैचुरोटको ठुटो बाटोमा फ्याँक्दा शहरको सौन्दयर्लाई �बगाछर्। त्यस्ता कामहरू कदा�प 
नगर�। कृपया �शष्टाचार अनुसरण गर� सफा र सुन्दर शहर �नमार्णमा सहयोग गनुर्होस।्

भण्डारण केन्द्रको नाम ठेगाना र फोन नम्बर जफत ग�रएको स्टेसन

पहिलो भण्डारण 
केन्द्र
(हेइवाजिमा 
आकासेपुलमुनि पश्चिम)

दोस्रो भण्डारण केन्द्र
(मियाको-ओओहासीमुनि)
तेस्रो भण्डारण केन्द्र
(मियाको-ओओहासीमुनि)
छैटौँ भण्डारण केन्द्र
(रोकुगोबासीमुनि)

हेइवािजमा १ चोमे २ 
अगा�ड
☎03-3765-5161

हेइवािजमा ५ चोमे १ अगा�ड
☎03-3765-5162
हेइवानोमो�र-कोएन २ अगा�ड
☎03-3765-5163
नाकारोकुगो ४ चोमे ३०
☎03-3736-0372

ओमोरी, ओमोरी-काइगान, हेइवाजिमा, ओमोरिचो, 
उमेयाशिकि, स्योवाजिमा, र्युचु-सेन्ता, 
इकेगामी, मागोमे, निशी-मागोमे, ओओकायामा, 
किता-सेन्जोकु, देन-एन्चोफु, तामागावा, नुमाबे, 
उनोकी, नागाहारा, सेन्जोकि-इके, ईसिकावादाइ, 
युकिगाया-ओचुका, ओन्ताके-सान, कुगाहारा, 
चिदोरिचो

कामाता पूर्व निकास

कामाता पश्चिम निकास, यागुचिनोवातासी, 
मुसासी-सिन्देन, सिमोमारुको, हासुनुमा
केइक्यु-कामाता, जोउसिकी, रोकुगो-दोते, कोजिया, 
ओ-तोरिई, आनामोरि-इनारी, तेन्कु-बासी
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(७) वा�सन्दाहरुको संगठन (सोसाइट�को संगठन)
जापानका धेरै भागहरुमा प्रत्यक  �छमेकमा " वा�सन्दाहरुको संगठन/सोसाइट�को संगठन 
नामक संस्थाहरु छन। यो एक स्वयमसेवी संगठन हो जस्को ल�य सोसाइ�टका 
ब्यक्तीहरुका �बचमा  मतै्रीपूणर् सम्बन्ध गाँस्नको ला�ग छर �छमेकको सरसफाई , 
प्रकोप र अपराध �नयन्त्रण जस्ता कृयाकलापहरुउ साथमा गनर् प्रोत्साहन गछर् साथ ै
राम्रो स्था�नय समुदायको संरचना  गनर्को ला�ग �नधर्क्क हाम्रो संस्थामा सामेल 
हुनुहोस ।

(८) नयाँ बषर् र बोन पवर्
जनवर� १ नयाँ बषर्को �दन हो । जनवर� ३ सम्म सबैको �बदा हुन्छ र सब ैप�रवारका 
सदस्यहरु भेल भएर संगै  मनाइन्छ त्यसलेै जनवर� ३ सम्म अस्पातल र पसलहरु 
बन्द हुन्छन । हामी नयाँ वषर्को शुभकामनाको रूपमा नयाँ वषर्को काडर् भन्ने 
पोस्टकाडर्हरू आदानप्रदान गदर्छ�। �य काडर्हरु तपाइँ सु�वधा स्टोरहरू, सुपरमाक� टहरू, 
पोस्ट अ�फसमा �कन्न सक्नुहुन्छ।  हामी  नयाँ वषर्का शुभकामनाहरूसँग नयाँ वषर्को 
काडर्हरूमा  �सस्टचार का साथै
धन्यवादको शब्दहरू रखी जनवर� १ मा आफ्नो  प�रवार, �मत्र र  हामीप्रती  दयालु 
ब्यक्तीहरु सम्म  पुग्ने गर� पठाइन्छ। प्राय ब्यिक्तहरु अगस्त १३-१५ मा बोन पवर् 
मँनाउन �बदा �लएका हुन्छन । आफ्न पुवर्जहरुको सम्झनाको ला�ग मनाइन्छ । 
पाकर्  अथवा मिन्दरको �बचमा एउटा टावर राखेको हुन्छ  जश्को वार�पर� सन्स्कृ�तक 
सगंीतमा नतृ्य गछर्न ्। यो पवर्मा आफ्नो �छमेक�सँग घलुमेलको अवसर पाउन ुहुन्छ ।

२ �बध्युत ,ग्यास र खानेपानी
(१) �बधुत

【सोधपुछ】टोक्यो �बजुल� पावर कम्पनी (टेपको)  ग्राहक सेवा केन्द्र
 ☎0120-995-001 (बसांई सदार् , समझौता मा प�रवतर्न, �बध्युत महसुल)
 ☎0120-995-002 (लोडसेडीङ र अरु सेवाहरुका ला�ग) 
सोम- श�न ( रािष्ट्रय �वदाका �दनहरु बाहेक )९:००- १७ :०० 
उपयोगीता:
बसाइँ सरेर प्रयोग गनुर् अ�घ �नवेदन �दनुपछर्।
सेवा प्राप्त गरेको �दनदेखी �बधुत प्रयोग गनर्को ला�ग मेन स्वीच अन गनुर्होला । 
कृपया �ववरणका ला�ग टोक्यो इलेिक्ट्रक पावर कम्पनी मा संपकर्  गनुर्होला । 
※ टोक्यो इलेिक्ट्रक पावर कम्पनी दवुार प्रदान ग�रएको �बधुत सेवाको ला�ग यो     
   प्रकृया अपनाउनु होला तर अक�  कम्प�नको प्रयोग गदार् सोह� कम्प�नमा संपकर्   
   गनुर्होला ।   

(२)  ग्यास 
 【सोधपुछ】टो�कयो ग्याँस ग्राहक केन्द्र ☎0570-002211 
                    ※ �प एच एस / आ ई पी फोन ☎03-3344-9100

             सोम. - श�न ९:०० - १९:००   आइत र रािष्ट्रय �बदाहरूमा ९:०० -१७:००

उपयोगीता:  
ग्यास प्रयोग गनुर् अगा�ड, ग्यास कम्पनीबाट एक कमर्चार� आएर ग्यासको भल्भ 
खो�ल�दन्छन । ग्यास आवश्यकहुने १ हफ्ता अगा�ड टोक्यो ग्यास कम्पनीमा संपकर्  
गनुर् होला। कम्प�नल� एक कमर्चार�लाई �न : शुल्क भल्भ खोल्न पठांउछ । 
※ टो�कयो ग्याँस दवुार प्रदान ग�रएको �बधुत सेवाको ला�ग यो प्रकृया अपनाउनु 　
　  होला तर अक�  कम्प�नको प्रयोग गदार् सोह� कम्प�नमा संपकर्  गनुर्होला ।

ग्यास गनाएको खन्डमा तुरुन्तै ग्यास  �नभाउनुहोला!
१ झ्याल र ढोका खोल्नुहोस।
२ ग्याँस भल्भहरु बन्द गनुर्होस।्
३ साथ,ै मुख्य ग्यास लाइन मीटर बन्द गनुर्होस।्
※ ब�ी र पंखाका िस्वचहरू नछुनुहोस।्
   (िस्वच अन  र अफ  गदार् सानो �झल्काहरु दे�खन सक्छन।्)
ग्याँस ल�क भएमा फोन  ☎0570-002299 ( २४ घन्टा उपलब्ध)
※ ने�वगेशन डायलबाट संपकर्  नभएमा
   (आईपी फोन वा �वदेशबाट संपकर्  टे�लफोन)   ☎03-6735-8899

दै�नक जीवनका जानकार�हरु  पाठ ३ 
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(७) वा�सन्दाहरुको संगठन (सोसाइट�को संगठन)
जापानका धेरै भागहरुमा प्रत्यक  �छमेकमा " वा�सन्दाहरुको संगठन/सोसाइट�को संगठन 
नामक संस्थाहरु छन। यो एक स्वयमसेवी संगठन हो जस्को ल�य सोसाइ�टका 
ब्यक्तीहरुका �बचमा  मतै्रीपूणर् सम्बन्ध गाँस्नको ला�ग छर �छमेकको सरसफाई , 
प्रकोप र अपराध �नयन्त्रण जस्ता कृयाकलापहरुउ साथमा गनर् प्रोत्साहन गछर् साथ ै
राम्रो स्था�नय समुदायको संरचना  गनर्को ला�ग �नधर्क्क हाम्रो संस्थामा सामेल 
हुनुहोस ।

(८) नयाँ बषर् र बोन पवर्
जनवर� १ नयाँ बषर्को �दन हो । जनवर� ३ सम्म सबैको �बदा हुन्छ र सब ैप�रवारका 
सदस्यहरु भेल भएर संगै  मनाइन्छ त्यसलेै जनवर� ३ सम्म अस्पातल र पसलहरु 
बन्द हुन्छन । हामी नयाँ वषर्को शुभकामनाको रूपमा नयाँ वषर्को काडर् भन्ने 
पोस्टकाडर्हरू आदानप्रदान गदर्छ�। �य काडर्हरु तपाइँ सु�वधा स्टोरहरू, सुपरमाक� टहरू, 
पोस्ट अ�फसमा �कन्न सक्नुहुन्छ।  हामी  नयाँ वषर्का शुभकामनाहरूसँग नयाँ वषर्को 
काडर्हरूमा  �सस्टचार का साथै
धन्यवादको शब्दहरू रखी जनवर� १ मा आफ्नो  प�रवार, �मत्र र  हामीप्रती  दयालु 
ब्यक्तीहरु सम्म  पुग्ने गर� पठाइन्छ। प्राय ब्यिक्तहरु अगस्त १३-१५ मा बोन पवर् 
मँनाउन �बदा �लएका हुन्छन । आफ्न पुवर्जहरुको सम्झनाको ला�ग मनाइन्छ । 
पाकर्  अथवा मिन्दरको �बचमा एउटा टावर राखेको हुन्छ  जश्को वार�पर� सन्स्कृ�तक 
सगंीतमा नतृ्य गछर्न ्। यो पवर्मा आफ्नो �छमेक�सँग घलुमेलको अवसर पाउन ुहुन्छ ।

२ �बध्युत ,ग्यास र खानेपानी
(१) �बधुत

【सोधपुछ】टोक्यो �बजुल� पावर कम्पनी (टेपको)  ग्राहक सेवा केन्द्र
 ☎0120-995-001 (बसांई सदार् , समझौता मा प�रवतर्न, �बध्युत महसुल)
 ☎0120-995-002 (लोडसेडीङ र अरु सेवाहरुका ला�ग) 
सोम- श�न ( रािष्ट्रय �वदाका �दनहरु बाहेक )९:००- १७ :०० 
उपयोगीता:
बसाइँ सरेर प्रयोग गनुर् अ�घ �नवेदन �दनुपछर्।
सेवा प्राप्त गरेको �दनदेखी �बधुत प्रयोग गनर्को ला�ग मेन स्वीच अन गनुर्होला । 
कृपया �ववरणका ला�ग टोक्यो इलेिक्ट्रक पावर कम्पनी मा संपकर्  गनुर्होला । 
※ टोक्यो इलेिक्ट्रक पावर कम्पनी दवुार प्रदान ग�रएको �बधुत सेवाको ला�ग यो     
   प्रकृया अपनाउनु होला तर अक�  कम्प�नको प्रयोग गदार् सोह� कम्प�नमा संपकर्   
   गनुर्होला ।   

(२)  ग्यास 
 【सोधपुछ】टो�कयो ग्याँस ग्राहक केन्द्र ☎0570-002211 
                    ※ �प एच एस / आ ई पी फोन ☎03-3344-9100

             सोम. - श�न ९:०० - १९:००   आइत र रािष्ट्रय �बदाहरूमा ९:०० -१७:००

उपयोगीता:  
ग्यास प्रयोग गनुर् अगा�ड, ग्यास कम्पनीबाट एक कमर्चार� आएर ग्यासको भल्भ 
खो�ल�दन्छन । ग्यास आवश्यकहुने १ हफ्ता अगा�ड टोक्यो ग्यास कम्पनीमा संपकर्  
गनुर् होला। कम्प�नल� एक कमर्चार�लाई �न : शुल्क भल्भ खोल्न पठांउछ । 
※ टो�कयो ग्याँस दवुार प्रदान ग�रएको �बधुत सेवाको ला�ग यो प्रकृया अपनाउनु 　
　  होला तर अक�  कम्प�नको प्रयोग गदार् सोह� कम्प�नमा संपकर्  गनुर्होला ।

ग्यास गनाएको खन्डमा तुरुन्तै ग्यास  �नभाउनुहोला!
१ झ्याल र ढोका खोल्नुहोस।
२ ग्याँस भल्भहरु बन्द गनुर्होस।्
३ साथ,ै मुख्य ग्यास लाइन मीटर बन्द गनुर्होस।्
※ ब�ी र पंखाका िस्वचहरू नछुनुहोस।्
   (िस्वच अन  र अफ  गदार् सानो �झल्काहरु दे�खन सक्छन।्)
ग्याँस ल�क भएमा फोन  ☎0570-002299 ( २४ घन्टा उपलब्ध)
※ ने�वगेशन डायलबाट संपकर्  नभएमा
   (आईपी फोन वा �वदेशबाट संपकर्  टे�लफोन)   ☎03-6735-8899

दै�नक जीवनका जानकार�हरु  पाठ ३ 
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(३) खानेपानी 
【सोधपुछ】टोक्यो महानगरपा�लका वाटरवकर्  ब्यूरो ग्राहक केन्द्र
          ☎03-5326-1100 (बसाई -सराई,शतर्नामा न�वकरण)
          ☎03-5326-1101 (शुल्क · ल�क मरम्मत · अन्य)

सोम. ~ श�न (आईतवार र सरकार� �बदाहरँू बाहेक)  ८:३० -२०:००
※ आकिस्मक अवस्थामा र पानी ल�क भएमा २४-घन्टा सेवा उपलब्ध छ।

उपयोगीता: 
खानेपानी आवश्यकहुने३ देखी ४ �दनअगा�ड टोक्यो महानगरपा�लका वाटरवकर्  ब्यूरो ग्राहक 
केन्द्रमा सम्पकर्  गनुर्होस।् तपा� अनलाइन आवेदन प�न �दन सक्नुहनेछ ।

(४) टे�लफोन 
डायल कसर� गन� 
○अन्तररािष्ट्रय कलहरु : 

दरुसन्चारद्वरा प्राप्त एक्सेस नम्बर + ०१० ( अन्तररािष्ट्रय डायल प�हचान नम्बर) + 
देशको कोड + �ेत्रको कोड + स्थानीय नम्बर क्रम अनुसार डायल गर� फोन गनुर्होस। 
कृपया एक्सेस नम्बर आफ्नो दरुसन्चारसँग सु�निस्चत गनुर्होस । 

○आन्त�रक कलहरु :
�ेत्र को कोड नम्बर + फ़ोन नम्बर 
 उदाहरण） ☎03-1234-5678　

【सोधपुछ】 चालक को लाइसेन्स सेन्टर  
 ☎03-5463-6000 (अंगे्रजी मा स्वत: उ�र �दइन्छ)

�शनगावा-कु - �हगाशी -ओई - १ -१२ -५ मा रहेको सामेजु चालक 
लाइसेन्स टेस्ट  केन्द्र  
☎03-3474-1374

यहाँ गाडी अथवा मोटरसाइकल चलाऊदा लाइसेन्स आवश्यक हुन्छ  

(१) तपा�को �वदेशको लाइसेन्स मान्यता प्राप्त छ भने 
३ म�हना वा सो भन्दा बढ� समय लाइसेन्स प्राप्त गरेको देशमा बसेको पुस्ट� गनर् सकेमा 
। जेनेभा �ट्रट� अन्तरगत कुन ैप�न सदस्य देशले जार� गरेको "मान्यता प्राप्त अन्तररािष्ट्रय 
चालक लाइसेन्स छ भने तपा� जापानमा गाडी चलाऊन सक्नुहुन्छ । 

(२) जापा�नज चालक लाइसेन्स मा प�रवतर्न गदार् :
�वदेशको चालक लाइसेन्स छ र तल �दईएका २ मापदन्ड पुर गनर् सकेमा , चालक लाइसेन्स 
केन्द्रमा गएर आफ्नो लाइसेन्स लाई जापा�नज लाइसेन्समा प�रवतर्न गनर् स�कन्छ । 
• तपा�को �वदेशको लाइसेन्स मान्यता प्राप्त छ भने 
• ३ म�हना वा सो भन्दा बढ� समय लाइसेन्स प्राप्त गरेको देशमा बसेको पुस्ट� गनर् सकेमा 
। �विस्त्रत जानकार�को ला�ग संपकर्

(१) फोहोर को व�गर्करण 
【सोधपुछ】फोहोर संकलन कायार्लयहरु 

ओमोर� ☎03-3774-3811  　चोफु ☎03-3721-7216
कामता ☎03-6451-9535　　
स्वच्छता �ड�भजन  ☎03-5744-1628

(१) फोहोर छुट्ट्याउने प्रकृया 
घरको फोहोर(प्रयोग ग�रएको कागज, बोतलहरु , �टनका �डब्बाहरु , पेट बोतलहरु, 
खानाको �कस्तीहरु )लाई पुन: न�वकरण गनर् स�कने फोहोर मा�नन्छ । फोहोर सन्कलन 
गदार् जलाउन �मल्ने , जलाउन न�मल्ने, ठुला सामानहरु छुट्याएर सन्कलन गनुर्पछर् । 
फोहोर फाल्ने �दन र समय आफु बसेको ठाँउ अनुसार फरक पन�छ ।
फोहोर सन्कलन गनर् गह्रो हुनसक्छ । त्यसलेै " जलाउन �मल्ने र न�मल्ने फोहोर कसर�इ 
छुट्याउने र फाल्ने " पम्प्लेट हेनुर्होस। 

टो�कयो �ेत्रको कोडर्  　　

४ दै�नक जीवनको बारेमा अन्य जानकार�  

　　फोहोर को व�गर्करण र �डस्पोजल 

भाषा: अङ्गे्रजी, चाइनीज़, हङ्गुल, �फ�ल�पनो, नेपाल�, �भयतनामी
पाइने स्थानहरु: �सट� हल को प्रमुख भवन , सखा कायार्लयहरु(प१२) , फोहोर संकलन 
कायार्लय(प२६) अन्य सावर्ज�नक संस्थाहरु जस्त ैपुस्तकालय 
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/gomi/shigentogomi/p.html
प्रकाशक: ओता शहर स्वच्छता �ड�भजन 

दै�नक जीवनका जानकार�हरु  पाठ ३ 
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(३) खानेपानी 
【सोधपुछ】टोक्यो महानगरपा�लका वाटरवकर्  ब्यूरो ग्राहक केन्द्र
          ☎03-5326-1100 (बसाई -सराई,शतर्नामा न�वकरण)
          ☎03-5326-1101 (शुल्क · ल�क मरम्मत · अन्य)

सोम. ~ श�न (आईतवार र सरकार� �बदाहरँू बाहेक)  ८:३० -२०:००
※ आकिस्मक अवस्थामा र पानी ल�क भएमा २४-घन्टा सेवा उपलब्ध छ।

उपयोगीता: 
खानेपानी आवश्यकहुने३ देखी ४ �दनअगा�ड टोक्यो महानगरपा�लका वाटरवकर्  ब्यूरो ग्राहक 
केन्द्रमा सम्पकर्  गनुर्होस।् तपा� अनलाइन आवेदन प�न �दन सक्नुहनेछ ।

(४) टे�लफोन 
डायल कसर� गन� 
○अन्तररािष्ट्रय कलहरु : 

दरुसन्चारद्वरा प्राप्त एक्सेस नम्बर + ०१० ( अन्तररािष्ट्रय डायल प�हचान नम्बर) + 
देशको कोड + �ेत्रको कोड + स्थानीय नम्बर क्रम अनुसार डायल गर� फोन गनुर्होस। 
कृपया एक्सेस नम्बर आफ्नो दरुसन्चारसँग सु�निस्चत गनुर्होस । 

○आन्त�रक कलहरु :
�ेत्र को कोड नम्बर + फ़ोन नम्बर 
 उदाहरण） ☎03-1234-5678　

【सोधपुछ】 चालक को लाइसेन्स सेन्टर  
 ☎03-5463-6000 (अंगे्रजी मा स्वत: उ�र �दइन्छ)

�शनगावा-कु - �हगाशी -ओई - १ -१२ -५ मा रहेको सामेजु चालक 
लाइसेन्स टेस्ट  केन्द्र  
☎03-3474-1374

यहाँ गाडी अथवा मोटरसाइकल चलाऊदा लाइसेन्स आवश्यक हुन्छ  

(१) तपा�को �वदेशको लाइसेन्स मान्यता प्राप्त छ भने 
३ म�हना वा सो भन्दा बढ� समय लाइसेन्स प्राप्त गरेको देशमा बसेको पुस्ट� गनर् सकेमा 
। जेनेभा �ट्रट� अन्तरगत कुन ैप�न सदस्य देशले जार� गरेको "मान्यता प्राप्त अन्तररािष्ट्रय 
चालक लाइसेन्स छ भने तपा� जापानमा गाडी चलाऊन सक्नुहुन्छ । 

(२) जापा�नज चालक लाइसेन्स मा प�रवतर्न गदार् :
�वदेशको चालक लाइसेन्स छ र तल �दईएका २ मापदन्ड पुर गनर् सकेमा , चालक लाइसेन्स 
केन्द्रमा गएर आफ्नो लाइसेन्स लाई जापा�नज लाइसेन्समा प�रवतर्न गनर् स�कन्छ । 
• तपा�को �वदेशको लाइसेन्स मान्यता प्राप्त छ भने 
• ३ म�हना वा सो भन्दा बढ� समय लाइसेन्स प्राप्त गरेको देशमा बसेको पुस्ट� गनर् सकेमा 
। �विस्त्रत जानकार�को ला�ग संपकर्

(१) फोहोर को व�गर्करण 
【सोधपुछ】फोहोर संकलन कायार्लयहरु 

ओमोर� ☎03-3774-3811  　चोफु ☎03-3721-7216
कामता ☎03-6451-9535　　
स्वच्छता �ड�भजन  ☎03-5744-1628

(१) फोहोर छुट्ट्याउने प्रकृया 
घरको फोहोर(प्रयोग ग�रएको कागज, बोतलहरु , �टनका �डब्बाहरु , पेट बोतलहरु, 
खानाको �कस्तीहरु )लाई पुन: न�वकरण गनर् स�कने फोहोर मा�नन्छ । फोहोर सन्कलन 
गदार् जलाउन �मल्ने , जलाउन न�मल्ने, ठुला सामानहरु छुट्याएर सन्कलन गनुर्पछर् । 
फोहोर फाल्ने �दन र समय आफु बसेको ठाँउ अनुसार फरक पन�छ ।
फोहोर सन्कलन गनर् गह्रो हुनसक्छ । त्यसलेै " जलाउन �मल्ने र न�मल्ने फोहोर कसर�इ 
छुट्याउने र फाल्ने " पम्प्लेट हेनुर्होस। 

टो�कयो �ेत्रको कोडर्  　　

४ दै�नक जीवनको बारेमा अन्य जानकार�  

　　फोहोर को व�गर्करण र �डस्पोजल 

भाषा: अङ्गे्रजी, चाइनीज़, हङ्गुल, �फ�ल�पनो, नेपाल�, �भयतनामी
पाइने स्थानहरु: �सट� हल को प्रमुख भवन , सखा कायार्लयहरु(प१२) , फोहोर संकलन 
कायार्लय(प२६) अन्य सावर्ज�नक संस्थाहरु जस्त ैपुस्तकालय 
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/gomi/shigentogomi/p.html
प्रकाशक: ओता शहर स्वच्छता �ड�भजन 

दै�नक जीवनका जानकार�हरु  पाठ ३ 
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(२) ठुला सामन फाल्नु पदार् :
【सोधपुछ】ओता  शहर ठुला सामन उठाउने केन्द्र ☎03-5465-5300 
उपलब्ध भाषा: अङ्गे्रजी, चाइनीज़, हङ्गुल, पोतुर्गीज, स्पे�नश, थाई, �भयतनामी 
　http://sodai.tokyokankyo.or.ip/　　(अङ्गे्रजी, �च�नया,ँ हङ्गुल)
　८:००-१९ :०० ( �डसेम्बर २९ - जनवर� ३ र मेन्टेनेन्स �दन बाहेक )
　( जस्त:ै फ�नर्चर , �वधु�तय उपकरण एक साइड , ३० सेन्ची वा सो भन्दा बढ�को 
सामान फाल्दा संपकर्  गनुर्होला । यस्ता सामान फाल्दा शुल्क �तनर् पन�छ । गैरकानुनी 
रूपमा यस्ता फोहोर फालेमा ज�रवाना लाग्ने छ । �नयम पुवर्क फोहोर फाल्नु होला ।
 
ठुला सामन फाल्ने  प्रकृया

 

(३) घरायसी  �बधुत उपकरणको �रसाइकल 
   【सोधपुछ】केन्द्र को �रसेपसन ☎03-5296-7200 (सोम - शनी ८:००-१७:००)

AC, वासीङ म�सन , ड्रायर , फ्र�जहरु , अ�नवायर् रूपमा �रसाइकल गनुर्पन�छ । नयाँ 
सामन ख�रद गन� पसलामा पुरनो सामानको �रसाइकल बारे सोध्नुहोला । र�साइकल 
पसल फेला नपरेमा घरायसी  �बधुत उपकरण केन्द्रको �रसेपसनमा फोन गनुर्होला । 
यी  वस्तुहरु सीट�ले उठाउने छैन । �रसाइकल शुल्क र सङ्कलन ढुवानी शुल्क लाग्छ।  

(४) पनु प्रयोग गनर् �मल्ने फोहोरहरुको ब�गर्करण र ब्यबस्थापनको ला�ग स्माटर्फोन एप
【सोधपुछ】ओता शहर ठुला सामन उठाउने केन्द्र ☎03-5744-1628

　फोहोर क�हले र कसर� फाल्ने भनेर क�हल्य ैसमस्यामा पनुर्भएको वा अन्योलमा 
पनुर्भएको छ?
　ओता शहरले फोहोर सङ्कलन ग�रने �दन र फोहोर फाल्ने त�रका, फोहोर �नकालेर 
राख्दा ध्यान �दनुपन� कुराहरू, फोहोरको �क�समअनुसार छुट्याएर फाल्ने त�रकाबारे 
व्याख्या गन� फोहोर वग�करण कोश, प्रायः सो�धने प्रश्नहरू आ�द �व�भन्न प्रश्न र उ�र 
सिजलैसँग थाह पाउन प्रयोग गनर् स�कने एउटा एप उपलब्ध गराएको छ।
　जापा नीका साथै अङ्गे्रजी, �च�नया,ँ हङ्गुल, नेपाल�, तागालोग र �भयतनामी 
भाषाका संस्करणहरू प�न उपलब्ध छन।् कृपया यो एप उपयोग गनुर्होस।्

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/gomi/topics/gomi-bun-
betsu-apli.html

(२) हुलाक सेवा 
जापान पोस्ट 

【सोधपुछ】हुलाक सम्बन्धी  सोधपुछ : ☎0120-23-28-86 
・मोबाईल ☎0570-046-666
・अगें्रजी भाषा ☎0570-046-111
सोम - शुक्र  ८:००- २१:०० श�न, आईत  र �बदामा  ९:०० -२१:००

(१) ओता शहरका प्रमुख हुलाक कायार्लयहरु 
ओमोर� -  ३-९-१३ सन्नो , ओता शहर 
कामता  -  १-२-८ कामता  , ओता शहर
देन-एन-चोफु - २-२१-१ �म�नमी युगुगया, ओता शहर
�चदोर� -  २-३४-१०  �चदोर�, ओता शहर  

(२) हुलक कायार्लय खुल्ने समय 
सोम- शुक्र ९:०० -१७:०० 
（केह� कायार्लय श�न, आईत तथा मध्य रातमा प�न खुल्ला रहनेछन

(३) पत्र मन्जुसा:
पोस्टकाडर् वा �चट्ठ� रािष्ट्रय वा अन्तररािष्ट्रय 
स्थानहरुमा पठाउन �टकट टांसी रातो पत्र मन्जुसामा 
हाल्नुहोला ।  पत्र मन्जुसामा दईुता पुवाल हुन्छन : 
एक पोस्टकाडर् र  �चट्ठ�को ला�ग , अक� अन्य 
प्रायोजनका ला�ग ( बेसाइजका �चट्ठ�, अन्तररािष्ट्रय 
एक्स्पे्रस आद� ) हुलाक सेवा माफर् त ठुला साइजका 
पोस्ट प�न पठाउन स�कन्छ ।   

(४) अन्तररािष्ट्रय हुलाक सेवा :
अन्तररािष्ट्रय पसार्लका ला�ग EMS ( एक्स्पे्रस मेल स�भर्स ), हावाई पत्र, SAL 
(हावा मेल) जाहाज पारवहान जस्ता सु�बधा छन । प्रतके फरक फरक शुल्क र समय 
लाग्नेछन। 

(५) हुलाक� घर आउँदा अनुपािस्थत भएमा :
पोस्ट वा पासार्ल �लएर हुलाक� घर आउँदा यद� प्रापक अनुपािस्थत  भएमा सो पोस्ट 
वा पसार्ल कायार्लयमा �फतार् जानेछ र तसेको जानकार� मेलबक्समा रा�खनेछ। उक्त 
पसार्ल/पोस्ट कायार्लयमा एक हफ्तासम्म रा�खने छ । मेल बक्स रा�खएको जानकार� 
पत्र ,ID काडर् र ईन्कान (छ भने ) �लएर  एक हफ्तासम्म  कायार्लयमा �लना 
जानुहोला । आक�  समयमा हुलाक� माफर् त सो पोस्ट/पसार्ल घरमा �लन चाहना भएमा 
सो जानकार� पत्रमा उल्लेख ग�रएको ठांउमा आफुले चाहेको �म�त , समय र स्थान 
भरेर पत्र मन्जुसामा खसाउनु होला ।           

(३) ब�क
ब�कमा तपा� बचत खाता खोल्ने र �वदेशमा पसैा पठाउन सक्नुहुन्छ । ब�क अनुसार सेवा 
फरक फरक हुनेछन । �विस्त्रत जानकार�को ला�ग सो ब�कमा संपकर्  गनुर्होला । कसर�इ 
छुट्याउने र फाल्ने " पम्प्लेट हेनुर्होस। 

१ �नबेदन
  (फोन वा इन्टरनेट माफर् त)

२ फोहोर फाल्ने �टकट ख�रद सुपर माक� ट वा कोिन्भ�नमा �कन्न पाईन्छ 

३ फोहोर फाल्ने फाल्ने सामान्मा �टकट टांसी फाल्ने �दन तो�कएको 
स्थानमा �बहान ८ बजे �भत्र फाल्नुपछर् ।   

दै�नक जीवनका जानकार�हरु  पाठ ३ 
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(२) ठुला सामन फाल्नु पदार् :
【सोधपुछ】ओता  शहर ठुला सामन उठाउने केन्द्र ☎03-5465-5300 
उपलब्ध भाषा: अङ्गे्रजी, चाइनीज़, हङ्गुल, पोतुर्गीज, स्पे�नश, थाई, �भयतनामी 
　http://sodai.tokyokankyo.or.ip/　　(अङ्गे्रजी, �च�नया,ँ हङ्गुल)
　८:००-१९ :०० ( �डसेम्बर २९ - जनवर� ३ र मेन्टेनेन्स �दन बाहेक )
　( जस्त:ै फ�नर्चर , �वधु�तय उपकरण एक साइड , ३० सेन्ची वा सो भन्दा बढ�को 
सामान फाल्दा संपकर्  गनुर्होला । यस्ता सामान फाल्दा शुल्क �तनर् पन�छ । गैरकानुनी 
रूपमा यस्ता फोहोर फालेमा ज�रवाना लाग्ने छ । �नयम पुवर्क फोहोर फाल्नु होला ।
 
ठुला सामन फाल्ने  प्रकृया

 

(३) घरायसी  �बधुत उपकरणको �रसाइकल 
   【सोधपुछ】केन्द्र को �रसेपसन ☎03-5296-7200 (सोम - शनी ८:००-१७:००)

AC, वासीङ म�सन , ड्रायर , फ्र�जहरु , अ�नवायर् रूपमा �रसाइकल गनुर्पन�छ । नयाँ 
सामन ख�रद गन� पसलामा पुरनो सामानको �रसाइकल बारे सोध्नुहोला । र�साइकल 
पसल फेला नपरेमा घरायसी  �बधुत उपकरण केन्द्रको �रसेपसनमा फोन गनुर्होला । 
यी  वस्तुहरु सीट�ले उठाउने छैन । �रसाइकल शुल्क र सङ्कलन ढुवानी शुल्क लाग्छ।  

(४) पनु प्रयोग गनर् �मल्ने फोहोरहरुको ब�गर्करण र ब्यबस्थापनको ला�ग स्माटर्फोन एप
【सोधपुछ】ओता शहर ठुला सामन उठाउने केन्द्र ☎03-5744-1628

　फोहोर क�हले र कसर� फाल्ने भनेर क�हल्य ैसमस्यामा पनुर्भएको वा अन्योलमा 
पनुर्भएको छ?
　ओता शहरले फोहोर सङ्कलन ग�रने �दन र फोहोर फाल्ने त�रका, फोहोर �नकालेर 
राख्दा ध्यान �दनुपन� कुराहरू, फोहोरको �क�समअनुसार छुट्याएर फाल्ने त�रकाबारे 
व्याख्या गन� फोहोर वग�करण कोश, प्रायः सो�धने प्रश्नहरू आ�द �व�भन्न प्रश्न र उ�र 
सिजलैसँग थाह पाउन प्रयोग गनर् स�कने एउटा एप उपलब्ध गराएको छ।
　जापा नीका साथै अङ्गे्रजी, �च�नया,ँ हङ्गुल, नेपाल�, तागालोग र �भयतनामी 
भाषाका संस्करणहरू प�न उपलब्ध छन।् कृपया यो एप उपयोग गनुर्होस।्

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/gomi/topics/gomi-bun-
betsu-apli.html

(२) हुलाक सेवा 
जापान पोस्ट 

【सोधपुछ】हुलाक सम्बन्धी  सोधपुछ : ☎0120-23-28-86 
・मोबाईल ☎0570-046-666
・अगें्रजी भाषा ☎0570-046-111
सोम - शुक्र  ८:००- २१:०० श�न, आईत  र �बदामा  ९:०० -२१:००

(१) ओता शहरका प्रमुख हुलाक कायार्लयहरु 
ओमोर� -  ३-९-१३ सन्नो , ओता शहर 
कामता  -  १-२-८ कामता  , ओता शहर
देन-एन-चोफु - २-२१-१ �म�नमी युगुगया, ओता शहर
�चदोर� -  २-३४-१०  �चदोर�, ओता शहर  

(२) हुलक कायार्लय खुल्ने समय 
सोम- शुक्र ९:०० -१७:०० 
（केह� कायार्लय श�न, आईत तथा मध्य रातमा प�न खुल्ला रहनेछन

(३) पत्र मन्जुसा:
पोस्टकाडर् वा �चट्ठ� रािष्ट्रय वा अन्तररािष्ट्रय 
स्थानहरुमा पठाउन �टकट टांसी रातो पत्र मन्जुसामा 
हाल्नुहोला ।  पत्र मन्जुसामा दईुता पुवाल हुन्छन : 
एक पोस्टकाडर् र  �चट्ठ�को ला�ग , अक� अन्य 
प्रायोजनका ला�ग ( बेसाइजका �चट्ठ�, अन्तररािष्ट्रय 
एक्स्पे्रस आद� ) हुलाक सेवा माफर् त ठुला साइजका 
पोस्ट प�न पठाउन स�कन्छ ।   

(४) अन्तररािष्ट्रय हुलाक सेवा :
अन्तररािष्ट्रय पसार्लका ला�ग EMS ( एक्स्पे्रस मेल स�भर्स ), हावाई पत्र, SAL 
(हावा मेल) जाहाज पारवहान जस्ता सु�बधा छन । प्रतके फरक फरक शुल्क र समय 
लाग्नेछन। 

(५) हुलाक� घर आउँदा अनुपािस्थत भएमा :
पोस्ट वा पासार्ल �लएर हुलाक� घर आउँदा यद� प्रापक अनुपािस्थत  भएमा सो पोस्ट 
वा पसार्ल कायार्लयमा �फतार् जानेछ र तसेको जानकार� मेलबक्समा रा�खनेछ। उक्त 
पसार्ल/पोस्ट कायार्लयमा एक हफ्तासम्म रा�खने छ । मेल बक्स रा�खएको जानकार� 
पत्र ,ID काडर् र ईन्कान (छ भने ) �लएर  एक हफ्तासम्म  कायार्लयमा �लना 
जानुहोला । आक�  समयमा हुलाक� माफर् त सो पोस्ट/पसार्ल घरमा �लन चाहना भएमा 
सो जानकार� पत्रमा उल्लेख ग�रएको ठांउमा आफुले चाहेको �म�त , समय र स्थान 
भरेर पत्र मन्जुसामा खसाउनु होला ।           

(३) ब�क
ब�कमा तपा� बचत खाता खोल्ने र �वदेशमा पसैा पठाउन सक्नुहुन्छ । ब�क अनुसार सेवा 
फरक फरक हुनेछन । �विस्त्रत जानकार�को ला�ग सो ब�कमा संपकर्  गनुर्होला । कसर�इ 
छुट्याउने र फाल्ने " पम्प्लेट हेनुर्होस। 

१ �नबेदन
  (फोन वा इन्टरनेट माफर् त)

२ फोहोर फाल्ने �टकट ख�रद सुपर माक� ट वा कोिन्भ�नमा �कन्न पाईन्छ 

३ फोहोर फाल्ने फाल्ने सामान्मा �टकट टांसी फाल्ने �दन तो�कएको 
स्थानमा �बहान ८ बजे �भत्र फाल्नुपछर् ।   

दै�नक जीवनका जानकार�हरु  पाठ ३ 

खोज्नु
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 (४) आवास
(१) सावर्ज�नक आवास

महानगरपा�लकाले सरकार� आवास प्रदान गछर् । घर को प्रकार र �नवेदनको समय 
अनुसार घर प्राप्त गन� योग्यता र समयको �नधार्रण ग�रन्छ । �विस्त्रत जानकार�को 
ला�ग तल हेनुर्होस । 

(२) व्यिक्तगत आवास भाडामा
सरकार� आवसहरु थोरै मात्र ैहुनाले �नजी आवसको ठुलो माग छ । �रयल ईस्टेट 
एजेन्सीको सहयोगले घर धनीसँग सम्झौता गर� प्रत्यक म�हना भाडा बुझाई घर भाडामा 
�लना स�कन्छ । 
बसाइँ योग्यता प्राप्त �वदेशी नाग�रक �नवासी हुने प�रवारको ला�ग, सहयोग गन� �रयल 
एस्टेट पसलको सूची �वतरण गन� र घर भाडा ग्यरेन्ट� कम्पनी आ�दको जानकार� �दने 
जस्ता घर-कोठा खोज्नको ला�ग सहयता प्रणल� छ।
【सोधपुच】आवास परामशर् काउन्टर　☎03-5744-1343

○ उपलब्द समय  सोम दे�ख शुक्र (सावर्ज�नक �बदाको �दन, वषर्को अन्त र वषर्को 
सुरुका �दनहरूबाहेक) ८:३० दे�ख १७:००

【घर खोज्ने देखी सन� सम्मको क्रम】
○ भाडा �लन को ला�ग घर प�ा लगाउन
【कस�र घर प�ा लगाउने】

・ईन्टरनेटमा खोज्नुहोस ्
・घर �लन इच्छा भएको स्थानको  �रयल ईस्टेट एजेन्सीमा जानुहोस । 

○ सम्झौता 
【सम्झौतामा हस्ता�र गन� बेलामा �तनर् पन� पसैा】
५-६ म�हनाको भाडा, सम्झौता गदार् तल �दईएका कुराहरुको ला�ग पसैा बुझाउनु 
पन�छ। 
・सुर�ा �डपोिजट  : घरधनीलाई सम्झौता गदार् �तनुर्पन� । उक्त रकम भाडा 
नभएर भाडावाल ले घर छोडपेछ�  ममर्तका ला�ग चा�हने रकम को रूपमा घर 
धनीको हुनेछ । बाँक� रकम शतर्नामा स�कए पछ� भाडावाल लाई �फतार् द�ईनेछ ।
・मुख्य पसैा : सुर�ा पसैा बाहेक न ैघर धनीलाई �दइने पैसा हो । यो पैसा 
सम्झौता स�कए पछ� प�न �फतार् हुने छैन । 
・क�मसन : यो पसैा तपा�ले �रयल इस्टेट एजेन्सीको हुन्छ । 

【जमानी】
ब्य�भचार� : जापानमा �नजी घर पाउनका ला�ग आफ्नो ब्य�भचार� हुनु आवश्यक 
छ । यद� ब्य�भचार� पाउनु भएन भने भाडाको ग्यारेन्ट� कम्प�नको प्रयोग गनुर्पछर् 
।
बसाई सराइं : जापानमा बसाई सराइं गदार् सम्झौता को साथमा तल द�ईएका 
प�रिस्थती हरुको प�न ध्यान �दनु पन�छ 

प्रकार सोधपुछ

शहरको आवास 

टो�कयो महानगर�य 
आवास

व�रष्ठ नाग�रक हाउिजङ

ओता वाडर् �रजभ�सन ब्यवस्थापना केन्द्र  ☎03-3730-7325

टोक्यो महानगर�य सरकारद्वारा सञ्चा�लत आवास भत� केन्द्र
☎03-3498-8894

व�रष्ठ नाग�रक हाउिजङ व्यवस्थापन स�वर्स काउन्टर
☎03-5744-1346

○ बसाई सदार् 
बसाई सदार् , आवा�सय अनुबन्धको  साथै वा�सन्दको बसाइ को स्ट्याटसाका �नम्न 
बुँदाहरुको पालना ग�रएको �निस्चत गनुर्होस ।
・तो�कएको समयमा तो�कएको �दनमा फोहोर फाल्ने । 
・खाना पकाउँदा आफ्नो कोठाबाट कडा गन्ध �छमेक�कोमा नजाओस भनी सचेत
  रहने 
・सतर्नामामा उल्लेख गरेको डरेावालमात्र बस्ने अन्य मा�नस हरुलाई त्यह� कोठामा
  बस्न मनाह� छ । 
・घर धनीको इजाजत �बना आफुले �लएको कोठा अन्य ब्यक्तीलाई �दने �लने नगन� 
। 
・होहल्ला नगन� । 

(५) उपभोक्ता परामशर् :
【सोधपुछ 】उपभोक्ता केन्द्र परामशर् हटलाइन  　☎03-3736-0123

○ परामशर् स्वागत सोम दे�ख शुक्र ९:०० दे�ख  १६:३०
○ श�नबार, आइतबार र  रािष्ट्रय छुट्ट� / प्रान्तको केन्द्रले सेवा �दनेछ
   (उपभोक्ता हटलाइन  ☎188)

सामान वा सेवा सम्बन्धी स्थानीय वा�सन्दाहरुको समस्याका बारेमा हटलाइन माफर् त 
सल्लाह- सुझाव प्रदान ग�रनेछ । आवश्यकता  अनुसार यो केन्द्रले उपभोक्ता र ब्यापार� 
�बचको मध्यस्तकतार्को काम प�न गन�छ ।   

(६) कुकुरको बारेमा सूचना
【सोधपुछ 】�ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजन (प११)
सम्पूणर् कुकुरका मा�लकहरुले कुकुरको दतार् गर� वा�षर्क रूपमा �नयम बमोिजम रे�वज को 
खोप अ�नवायर् लगाउनु पन�छ(र�बस रोकथाम अ�ध�नयम)।
(१) कुकुर पल्ने अनुम�तपत्र

९१ �दन वा सो भन्दा बढ� उमेरका सब ैकुकुरहरुको दतार् अ�नवायर् रूपमा गनुर् पन�छ। 
कुकुरको दतार् पस्चात सब ैकुकुरका मा�लकहरुलाई अनुमती ट्याग " इनुकानसात्सु" जार� 
ग�रनेछ। अनुमती ट्याग कुकुरको शर�रमा हरसमय हुनु आवश्यक छ । अनुमती ट्याग 
गुमाएको अवस्थामा प्र�तस्थापनका ला�ग आबेदन �दनु पन�छ ।  तपा� को कुकुर मरेमा 
वा कुन ैप�न पुवर् जानकार�मा प�रवतर्न आएमा जस्तै स्थानानतरण गरेमा स्वास्थ्य 
हेर�वचार �वभागलाई सु�चत गनुर्होस।
 
○ह्यान्ड�लगं शुल्क

(२) रे�वज �बरूध इन्कोलेशन
सब ैकुकुर मा�लकहरुले वा�षर्क रूपमा रे�बज �बरूध खोप लगाउनु पन�छ ,खोप लगाइएको 
कुकुर हो भन्ने जानकार�का ला�ग  खोप पस्चात प्राप्त गरेको इनोकुलेसन ट्याग 
कुकुरलाई लगाइ रा�ु होल। वतर्मान वषर्मा  इनोकुलेसन ट्याग हरएमा पुन : पाउन को 
ला�ग �नबेदान �दनु होल।

दतार्को �ववरण दतार् शुल्क
कुकुरको नयाँ दतार् / 
लाइसेन्स ट्याग  इनुकानसात्सु को जार� शुल्क
इजाजतपत्र ट्यागको पुन: जार�  शुल्क  

३००० रुपयैा

१६०० रुपयैा

दै�नक जीवनका जानकार�हरु  पाठ ३ 

              ○ रे�वज -इनक्युलेसन ट्यागका ला�ग लगाइने ह�ड�लगं शुल्क

(३) घरपालुवा जनवारको मा�लकहरुले पालन गनुर् पन� �नयम र �शष्टाचारहरु
हाम्रो समाजमा घर पालुवा जनावर भएका र घर पालुवा जनावर नरुचाउने सम्पूणर् 
ब्यिक्तहरु �मलेर आरामदायी जीवन �बताउनका ला�ग सबैको सहकार�ताको अपे�ा 
राखेका छ� ।  धेरै ब्यक्तीहरुको जमघट हुने ठाउँ तथा सावर्ज�नक स्थानहरुमा कुकुर 
डुलाउन �निस्कदा, त्यहाँ उपिस्थत ब्यक्तीहरु प्रती �वशषे �बचार पुर ्याउनु होला ।

○कुकुर �लएर बा�हर डुल्न �निस्कदा कृपया कुकुर को �दसा र �पसावलाई स्व्यम
  ब्यविस्थत गनुर्होला ।   
○कुकुर �लएर बा�हर डुल्न �निस्कदा कृपया 
 कुकुरको पट्टालाई ब�लयो सँग समतरे 
  �निस्कनुहोला ।   
○कुकुरको भुकाइ र अन्य समस्याहरूक �नयन्त्रण 
 र कम गनर्का ला�ग कृपया आफ्नो
  कुकुरलाई ता�लम �दनुहोस ्।

(४) घरपालुवा जनवारको बारेमा सोधपुछ ।
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 (४) आवास
(१) सावर्ज�नक आवास

महानगरपा�लकाले सरकार� आवास प्रदान गछर् । घर को प्रकार र �नवेदनको समय 
अनुसार घर प्राप्त गन� योग्यता र समयको �नधार्रण ग�रन्छ । �विस्त्रत जानकार�को 
ला�ग तल हेनुर्होस । 

(२) व्यिक्तगत आवास भाडामा
सरकार� आवसहरु थोरै मात्र ैहुनाले �नजी आवसको ठुलो माग छ । �रयल ईस्टेट 
एजेन्सीको सहयोगले घर धनीसँग सम्झौता गर� प्रत्यक म�हना भाडा बुझाई घर भाडामा 
�लना स�कन्छ । 
बसाइँ योग्यता प्राप्त �वदेशी नाग�रक �नवासी हुने प�रवारको ला�ग, सहयोग गन� �रयल 
एस्टेट पसलको सूची �वतरण गन� र घर भाडा ग्यरेन्ट� कम्पनी आ�दको जानकार� �दने 
जस्ता घर-कोठा खोज्नको ला�ग सहयता प्रणल� छ।
【सोधपुच】आवास परामशर् काउन्टर　☎03-5744-1343

○ उपलब्द समय  सोम दे�ख शुक्र (सावर्ज�नक �बदाको �दन, वषर्को अन्त र वषर्को 
सुरुका �दनहरूबाहेक) ८:३० दे�ख १७:००

【घर खोज्ने देखी सन� सम्मको क्रम】
○ भाडा �लन को ला�ग घर प�ा लगाउन
【कस�र घर प�ा लगाउने】

・ईन्टरनेटमा खोज्नुहोस ्
・घर �लन इच्छा भएको स्थानको  �रयल ईस्टेट एजेन्सीमा जानुहोस । 

○ सम्झौता 
【सम्झौतामा हस्ता�र गन� बेलामा �तनर् पन� पसैा】
५-६ म�हनाको भाडा, सम्झौता गदार् तल �दईएका कुराहरुको ला�ग पसैा बुझाउनु 
पन�छ। 
・सुर�ा �डपोिजट  : घरधनीलाई सम्झौता गदार् �तनुर्पन� । उक्त रकम भाडा 
नभएर भाडावाल ले घर छोडपेछ�  ममर्तका ला�ग चा�हने रकम को रूपमा घर 
धनीको हुनेछ । बाँक� रकम शतर्नामा स�कए पछ� भाडावाल लाई �फतार् द�ईनेछ ।
・मुख्य पसैा : सुर�ा पसैा बाहेक न ैघर धनीलाई �दइने पैसा हो । यो पैसा 
सम्झौता स�कए पछ� प�न �फतार् हुने छैन । 
・क�मसन : यो पसैा तपा�ले �रयल इस्टेट एजेन्सीको हुन्छ । 

【जमानी】
ब्य�भचार� : जापानमा �नजी घर पाउनका ला�ग आफ्नो ब्य�भचार� हुनु आवश्यक 
छ । यद� ब्य�भचार� पाउनु भएन भने भाडाको ग्यारेन्ट� कम्प�नको प्रयोग गनुर्पछर् 
।
बसाई सराइं : जापानमा बसाई सराइं गदार् सम्झौता को साथमा तल द�ईएका 
प�रिस्थती हरुको प�न ध्यान �दनु पन�छ 

प्रकार सोधपुछ

शहरको आवास 

टो�कयो महानगर�य 
आवास

व�रष्ठ नाग�रक हाउिजङ

ओता वाडर् �रजभ�सन ब्यवस्थापना केन्द्र  ☎03-3730-7325

टोक्यो महानगर�य सरकारद्वारा सञ्चा�लत आवास भत� केन्द्र
☎03-3498-8894

व�रष्ठ नाग�रक हाउिजङ व्यवस्थापन स�वर्स काउन्टर
☎03-5744-1346

○ बसाई सदार् 
बसाई सदार् , आवा�सय अनुबन्धको  साथै वा�सन्दको बसाइ को स्ट्याटसाका �नम्न 
बुँदाहरुको पालना ग�रएको �निस्चत गनुर्होस ।
・तो�कएको समयमा तो�कएको �दनमा फोहोर फाल्ने । 
・खाना पकाउँदा आफ्नो कोठाबाट कडा गन्ध �छमेक�कोमा नजाओस भनी सचेत
  रहने 
・सतर्नामामा उल्लेख गरेको डरेावालमात्र बस्ने अन्य मा�नस हरुलाई त्यह� कोठामा
  बस्न मनाह� छ । 
・घर धनीको इजाजत �बना आफुले �लएको कोठा अन्य ब्यक्तीलाई �दने �लने नगन� 
। 
・होहल्ला नगन� । 

(५) उपभोक्ता परामशर् :
【सोधपुछ 】उपभोक्ता केन्द्र परामशर् हटलाइन  　☎03-3736-0123

○ परामशर् स्वागत सोम दे�ख शुक्र ९:०० दे�ख  १६:३०
○ श�नबार, आइतबार र  रािष्ट्रय छुट्ट� / प्रान्तको केन्द्रले सेवा �दनेछ
   (उपभोक्ता हटलाइन  ☎188)

सामान वा सेवा सम्बन्धी स्थानीय वा�सन्दाहरुको समस्याका बारेमा हटलाइन माफर् त 
सल्लाह- सुझाव प्रदान ग�रनेछ । आवश्यकता  अनुसार यो केन्द्रले उपभोक्ता र ब्यापार� 
�बचको मध्यस्तकतार्को काम प�न गन�छ ।   

(६) कुकुरको बारेमा सूचना
【सोधपुछ 】�ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजन (प११)
सम्पूणर् कुकुरका मा�लकहरुले कुकुरको दतार् गर� वा�षर्क रूपमा �नयम बमोिजम रे�वज को 
खोप अ�नवायर् लगाउनु पन�छ(र�बस रोकथाम अ�ध�नयम)।
(१) कुकुर पल्ने अनुम�तपत्र

९१ �दन वा सो भन्दा बढ� उमेरका सब ैकुकुरहरुको दतार् अ�नवायर् रूपमा गनुर् पन�छ। 
कुकुरको दतार् पस्चात सब ैकुकुरका मा�लकहरुलाई अनुमती ट्याग " इनुकानसात्सु" जार� 
ग�रनेछ। अनुमती ट्याग कुकुरको शर�रमा हरसमय हुनु आवश्यक छ । अनुमती ट्याग 
गुमाएको अवस्थामा प्र�तस्थापनका ला�ग आबेदन �दनु पन�छ ।  तपा� को कुकुर मरेमा 
वा कुन ैप�न पुवर् जानकार�मा प�रवतर्न आएमा जस्तै स्थानानतरण गरेमा स्वास्थ्य 
हेर�वचार �वभागलाई सु�चत गनुर्होस।
 
○ह्यान्ड�लगं शुल्क

(२) रे�वज �बरूध इन्कोलेशन
सब ैकुकुर मा�लकहरुले वा�षर्क रूपमा रे�बज �बरूध खोप लगाउनु पन�छ ,खोप लगाइएको 
कुकुर हो भन्ने जानकार�का ला�ग  खोप पस्चात प्राप्त गरेको इनोकुलेसन ट्याग 
कुकुरलाई लगाइ रा�ु होल। वतर्मान वषर्मा  इनोकुलेसन ट्याग हरएमा पुन : पाउन को 
ला�ग �नबेदान �दनु होल।

दतार्को �ववरण दतार् शुल्क
कुकुरको नयाँ दतार् / 
लाइसेन्स ट्याग  इनुकानसात्सु को जार� शुल्क
इजाजतपत्र ट्यागको पुन: जार�  शुल्क  

३००० रुपयैा

१६०० रुपयैा

दै�नक जीवनका जानकार�हरु  पाठ ३ 

              ○ रे�वज -इनक्युलेसन ट्यागका ला�ग लगाइने ह�ड�लगं शुल्क

(३) घरपालुवा जनवारको मा�लकहरुले पालन गनुर् पन� �नयम र �शष्टाचारहरु
हाम्रो समाजमा घर पालुवा जनावर भएका र घर पालुवा जनावर नरुचाउने सम्पूणर् 
ब्यिक्तहरु �मलेर आरामदायी जीवन �बताउनका ला�ग सबैको सहकार�ताको अपे�ा 
राखेका छ� ।  धेरै ब्यक्तीहरुको जमघट हुने ठाउँ तथा सावर्ज�नक स्थानहरुमा कुकुर 
डुलाउन �निस्कदा, त्यहाँ उपिस्थत ब्यक्तीहरु प्रती �वशषे �बचार पुर ्याउनु होला ।

○कुकुर �लएर बा�हर डुल्न �निस्कदा कृपया कुकुर को �दसा र �पसावलाई स्व्यम
  ब्यविस्थत गनुर्होला ।   
○कुकुर �लएर बा�हर डुल्न �निस्कदा कृपया 
 कुकुरको पट्टालाई ब�लयो सँग समतरे 
  �निस्कनुहोला ।   
○कुकुरको भुकाइ र अन्य समस्याहरूक �नयन्त्रण 
 र कम गनर्का ला�ग कृपया आफ्नो
  कुकुरलाई ता�लम �दनुहोस ्।

(४) घरपालुवा जनवारको बारेमा सोधपुछ ।
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 (४) आवास
(१) सावर्ज�नक आवास

महानगरपा�लकाले सरकार� आवास प्रदान गछर् । घर को प्रकार र �नवेदनको समय 
अनुसार घर प्राप्त गन� योग्यता र समयको �नधार्रण ग�रन्छ । �विस्त्रत जानकार�को 
ला�ग तल हेनुर्होस । 

(२) व्यिक्तगत आवास भाडामा
सरकार� आवसहरु थोरै मात्र ैहुनाले �नजी आवसको ठुलो माग छ । �रयल ईस्टेट 
एजेन्सीको सहयोगले घर धनीसँग सम्झौता गर� प्रत्यक म�हना भाडा बुझाई घर भाडामा 
�लना स�कन्छ । 
बसाइँ योग्यता प्राप्त �वदेशी नाग�रक �नवासी हुने प�रवारको ला�ग, सहयोग गन� �रयल 
एस्टेट पसलको सूची �वतरण गन� र घर भाडा ग्यरेन्ट� कम्पनी आ�दको जानकार� �दने 
जस्ता घर-कोठा खोज्नको ला�ग सहयता प्रणल� छ।
【सोधपुच】आवास परामशर् काउन्टर　☎03-5744-1343

○ उपलब्द समय  सोम दे�ख शुक्र (सावर्ज�नक �बदाको �दन, वषर्को अन्त र वषर्को 
सुरुका �दनहरूबाहेक) ८:३० दे�ख १७:००

【घर खोज्ने देखी सन� सम्मको क्रम】
○ भाडा �लन को ला�ग घर प�ा लगाउन
【कस�र घर प�ा लगाउने】

・ईन्टरनेटमा खोज्नुहोस ्
・घर �लन इच्छा भएको स्थानको  �रयल ईस्टेट एजेन्सीमा जानुहोस । 

○ सम्झौता 
【सम्झौतामा हस्ता�र गन� बेलामा �तनर् पन� पसैा】
५-६ म�हनाको भाडा, सम्झौता गदार् तल �दईएका कुराहरुको ला�ग पसैा बुझाउनु 
पन�छ। 
・सुर�ा �डपोिजट  : घरधनीलाई सम्झौता गदार् �तनुर्पन� । उक्त रकम भाडा 
नभएर भाडावाल ले घर छोडपेछ�  ममर्तका ला�ग चा�हने रकम को रूपमा घर 
धनीको हुनेछ । बाँक� रकम शतर्नामा स�कए पछ� भाडावाल लाई �फतार् द�ईनेछ ।
・मुख्य पसैा : सुर�ा पसैा बाहेक न ैघर धनीलाई �दइने पैसा हो । यो पैसा 
सम्झौता स�कए पछ� प�न �फतार् हुने छैन । 
・क�मसन : यो पसैा तपा�ले �रयल इस्टेट एजेन्सीको हुन्छ । 

【जमानी】
ब्य�भचार� : जापानमा �नजी घर पाउनका ला�ग आफ्नो ब्य�भचार� हुनु आवश्यक 
छ । यद� ब्य�भचार� पाउनु भएन भने भाडाको ग्यारेन्ट� कम्प�नको प्रयोग गनुर्पछर् 
।
बसाई सराइं : जापानमा बसाई सराइं गदार् सम्झौता को साथमा तल द�ईएका 
प�रिस्थती हरुको प�न ध्यान �दनु पन�छ 

○ बसाई सदार् 
बसाई सदार् , आवा�सय अनुबन्धको  साथै वा�सन्दको बसाइ को स्ट्याटसाका �नम्न 
बुँदाहरुको पालना ग�रएको �निस्चत गनुर्होस ।
・तो�कएको समयमा तो�कएको �दनमा फोहोर फाल्ने । 
・खाना पकाउँदा आफ्नो कोठाबाट कडा गन्ध �छमेक�कोमा नजाओस भनी सचेत
  रहने 
・सतर्नामामा उल्लेख गरेको डरेावालमात्र बस्ने अन्य मा�नस हरुलाई त्यह� कोठामा
  बस्न मनाह� छ । 
・घर धनीको इजाजत �बना आफुले �लएको कोठा अन्य ब्यक्तीलाई �दने �लने नगन� 
। 
・होहल्ला नगन� । 

(५) उपभोक्ता परामशर् :
【सोधपुछ 】उपभोक्ता केन्द्र परामशर् हटलाइन  　☎03-3736-0123

○ परामशर् स्वागत सोम दे�ख शुक्र ९:०० दे�ख  १६:३०
○ श�नबार, आइतबार र  रािष्ट्रय छुट्ट� / प्रान्तको केन्द्रले सेवा �दनेछ
   (उपभोक्ता हटलाइन  ☎188)

सामान वा सेवा सम्बन्धी स्थानीय वा�सन्दाहरुको समस्याका बारेमा हटलाइन माफर् त 
सल्लाह- सुझाव प्रदान ग�रनेछ । आवश्यकता  अनुसार यो केन्द्रले उपभोक्ता र ब्यापार� 
�बचको मध्यस्तकतार्को काम प�न गन�छ ।   

(६) कुकुरको बारेमा सूचना
【सोधपुछ 】�ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजन (प११)
सम्पूणर् कुकुरका मा�लकहरुले कुकुरको दतार् गर� वा�षर्क रूपमा �नयम बमोिजम रे�वज को 
खोप अ�नवायर् लगाउनु पन�छ(र�बस रोकथाम अ�ध�नयम)।
(१) कुकुर पल्ने अनुम�तपत्र

९१ �दन वा सो भन्दा बढ� उमेरका सब ैकुकुरहरुको दतार् अ�नवायर् रूपमा गनुर् पन�छ। 
कुकुरको दतार् पस्चात सब ैकुकुरका मा�लकहरुलाई अनुमती ट्याग " इनुकानसात्सु" जार� 
ग�रनेछ। अनुमती ट्याग कुकुरको शर�रमा हरसमय हुनु आवश्यक छ । अनुमती ट्याग 
गुमाएको अवस्थामा प्र�तस्थापनका ला�ग आबेदन �दनु पन�छ ।  तपा� को कुकुर मरेमा 
वा कुन ैप�न पुवर् जानकार�मा प�रवतर्न आएमा जस्तै स्थानानतरण गरेमा स्वास्थ्य 
हेर�वचार �वभागलाई सु�चत गनुर्होस।
 
○ह्यान्ड�लगं शुल्क

(२) रे�वज �बरूध इन्कोलेशन
सब ैकुकुर मा�लकहरुले वा�षर्क रूपमा रे�बज �बरूध खोप लगाउनु पन�छ ,खोप लगाइएको 
कुकुर हो भन्ने जानकार�का ला�ग  खोप पस्चात प्राप्त गरेको इनोकुलेसन ट्याग 
कुकुरलाई लगाइ रा�ु होल। वतर्मान वषर्मा  इनोकुलेसन ट्याग हरएमा पुन : पाउन को 
ला�ग �नबेदान �दनु होल।

(७) ओता वाडर् होमपेज
【सोधपुछ】
सावर्ज�नक सुनुवाइ र सावर्ज�नक सम्बन्ध �ड�भजन
☎03-5744-1132
नयाँ शहर� प्रशास�नक जानकार� र काउन्टरमा ग�रने प्र�क्रया आ�दबारे जानकार� प्रदान 
ग�रएको छ। िस्क्रन �रडर, अ�रको आकार ठूलो बनाउने, ७ वटा भाषामा (अङ्गे्रजी, 
�च�नयाँ, हङ्गुल, �फ�ल�पनो, थाई, फ्रान्सेल�, जमर्न) स्वचा�लत अनुवादका फन्क्सनहरू 
रा�खएका छन।्
https://www.city.ota.tokyo.jp

(८) अन्तरार्िष्ट्रय शहर ओता संघ होमपेज
【सोधपुछ】
अन्तरार्िष्ट्रय शहर ओता संघ
☎03-6410-7981
अन्तरार्िष्ट्रय शहर ओता सङ्घको वेबसाइटमा �वदेशी नाग�रकहरूको ला�ग दै�नक जीवनको 
जानकार�, प्रकोपको ला�ग पूवर्तयार�को जानकार�, जापानी भाषा अध्ययनको प�रचय आ�द 
�व�भन्न जानकार� प्रस्तुत ग�रएको छ। स्वचा�लत अनुवाद सेवा उपयोग गरेर वेबसाइटको 
जानकार� अङ्गे्रजी, �च�नयाँ, हङ्गुल र �भयतनामी भाषामा प�न �दइएको छ।
https://www.ota-goca.or.jp/

(९) स्वयंसेवकको भत�
【सोधपुछ र आवेदन】
अन्तरार्िष्ट्रय शहर ओता संघ
☎03-6410-7981
अन्तरार्िष्ट्रय शहर ओता सङ्घले दोभासे/अनुवाद, सावर्ज�नक सम्बन्ध ग�त�व�ध र इभेन्ट 
सञ्चालनको सहयोग गन� अन्तरार्िष्ट्रय आदानप्रदान स्वयंसेवकको खोजी गदर्छ। �वस्ततृ 
जानकार�को ला�ग होमपेजमा हेनुर्होस ्वा सङ्घ�सत सम्पकर्  गनुर्होस।्
https://www.ota-goca.or.jp/volunteer/

(१०) VoiceTra (भ्वाइसट्रा)
यो सुनेको आवाज �वदेशी भाषामा अनुवाद गन� भ्वाइस ट्रान्सलेसन एप हो। यस एपमा 
३१ भाषामा अनुवाद गनर् स�कन्छ र डाउनलोड तथा प्रयोग गनर् कुन ैप�न खचर् लाग्दैन। 
यो एप व्यिक्तगत यात्रीहरूको प्रयोगद्वारा अनुसन्धान गन� उद्देश्यले पर��णको ला�ग 
�नमार्ण ग�रएको हो र यसले अनुसन्धानको ला�ग रा�खएको सभर्र प्रयोग गछर्।
https://voicetra.nict.go.jp/

सोधपुछको �ववरण

दतार्को �ववरण दतार्को �ववरण
रे�वज -इनक्युलेसन ट्याग जार� गनर् लगाइने शुल्क ५५० रुपैया
रे�वज -इनक्युलेसन ट्याग पुन: जार� गनर् लगाइने शुल्क ३४० रुपैया

सोधपुछ डसे्क
कुकुरले टोकेमा

कुकुर र �बरालोको नसबंद� र उत्सजर्नको 
ला�ग आं�शक सहयोग

कुकुर र �बरालो  हराए /
कुकुर र �बरालोकोको संर�ण

घाइत ेभएका कुकुर र �बरालाहरु 
फेला परेमा  

�नजी सम्प�ीमा 
फेला परेमा

पशुको लास फेला 
परेमा

सावर्ज�नक स्थलमा 
पशुको लास फेला 
परेमा प्रशासकले 
सम्भाल्ने छन ।

स्वच्छता र सावर्ज�नक स्वास्थ्य �ड�भजन
☎03-5764-0670

स्वच्छता र सावर्ज�नक स्वास्थ्य �ड�भजन
☎03-5764-0670
�ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजन (प११)
पशु संर�ण र परामशर् केन्द्र, टोक्यो
महानगर�य सरकार
☎03-3302-3507
पशु संर�ण र परामशर् केन्द्र, टोक्यो
महानगर�य सरकार
☎03-3302-3507

फोहोर संकलन कायार्लय (प२६)  

नगरपा�लकाको सडकमा लास फेला परेमा �ेत्रीय 
आधारभूत संरचना �वकास �ड�भजन (प११)

महानगर�य सडकहरुमा लास फेला परेमा फोहोर 
संकलन कायार्लय ले िजम्मा �लनेछ (प२६) 

रािष्ट्रय सडकहरूमा फेल परेमा  �सनगव शाखा, 
नेशनल रोड ब्यवस्थापन 
कायार्लय,�नमार्ण र प�रवहन मंत्रालयले िजम्मा 
�लने छ ☎03-3799-6315

दै�नक जीवनका जानकार�हरु  पाठ ३ 

              ○ रे�वज -इनक्युलेसन ट्यागका ला�ग लगाइने ह�ड�लगं शुल्क

(३) घरपालुवा जनवारको मा�लकहरुले पालन गनुर् पन� �नयम र �शष्टाचारहरु
हाम्रो समाजमा घर पालुवा जनावर भएका र घर पालुवा जनावर नरुचाउने सम्पूणर् 
ब्यिक्तहरु �मलेर आरामदायी जीवन �बताउनका ला�ग सबैको सहकार�ताको अपे�ा 
राखेका छ� ।  धेरै ब्यक्तीहरुको जमघट हुने ठाउँ तथा सावर्ज�नक स्थानहरुमा कुकुर 
डुलाउन �निस्कदा, त्यहाँ उपिस्थत ब्यक्तीहरु प्रती �वशषे �बचार पुर ्याउनु होला ।

○कुकुर �लएर बा�हर डुल्न �निस्कदा कृपया कुकुर को �दसा र �पसावलाई स्व्यम
  ब्यविस्थत गनुर्होला ।   
○कुकुर �लएर बा�हर डुल्न �निस्कदा कृपया 
 कुकुरको पट्टालाई ब�लयो सँग समतरे 
  �निस्कनुहोला ।   
○कुकुरको भुकाइ र अन्य समस्याहरूक �नयन्त्रण 
 र कम गनर्का ला�ग कृपया आफ्नो
  कुकुरलाई ता�लम �दनुहोस ्।

(४) घरपालुवा जनवारको बारेमा सोधपुछ ।

३१ ३२31



 (४) आवास
(१) सावर्ज�नक आवास

महानगरपा�लकाले सरकार� आवास प्रदान गछर् । घर को प्रकार र �नवेदनको समय 
अनुसार घर प्राप्त गन� योग्यता र समयको �नधार्रण ग�रन्छ । �विस्त्रत जानकार�को 
ला�ग तल हेनुर्होस । 

(२) व्यिक्तगत आवास भाडामा
सरकार� आवसहरु थोरै मात्र ैहुनाले �नजी आवसको ठुलो माग छ । �रयल ईस्टेट 
एजेन्सीको सहयोगले घर धनीसँग सम्झौता गर� प्रत्यक म�हना भाडा बुझाई घर भाडामा 
�लना स�कन्छ । 
बसाइँ योग्यता प्राप्त �वदेशी नाग�रक �नवासी हुने प�रवारको ला�ग, सहयोग गन� �रयल 
एस्टेट पसलको सूची �वतरण गन� र घर भाडा ग्यरेन्ट� कम्पनी आ�दको जानकार� �दने 
जस्ता घर-कोठा खोज्नको ला�ग सहयता प्रणल� छ।
【सोधपुच】आवास परामशर् काउन्टर　☎03-5744-1343

○ उपलब्द समय  सोम दे�ख शुक्र (सावर्ज�नक �बदाको �दन, वषर्को अन्त र वषर्को 
सुरुका �दनहरूबाहेक) ८:३० दे�ख १७:००

【घर खोज्ने देखी सन� सम्मको क्रम】
○ भाडा �लन को ला�ग घर प�ा लगाउन
【कस�र घर प�ा लगाउने】

・ईन्टरनेटमा खोज्नुहोस ्
・घर �लन इच्छा भएको स्थानको  �रयल ईस्टेट एजेन्सीमा जानुहोस । 

○ सम्झौता 
【सम्झौतामा हस्ता�र गन� बेलामा �तनर् पन� पसैा】
५-६ म�हनाको भाडा, सम्झौता गदार् तल �दईएका कुराहरुको ला�ग पसैा बुझाउनु 
पन�छ। 
・सुर�ा �डपोिजट  : घरधनीलाई सम्झौता गदार् �तनुर्पन� । उक्त रकम भाडा 
नभएर भाडावाल ले घर छोडपेछ�  ममर्तका ला�ग चा�हने रकम को रूपमा घर 
धनीको हुनेछ । बाँक� रकम शतर्नामा स�कए पछ� भाडावाल लाई �फतार् द�ईनेछ ।
・मुख्य पसैा : सुर�ा पसैा बाहेक न ैघर धनीलाई �दइने पैसा हो । यो पैसा 
सम्झौता स�कए पछ� प�न �फतार् हुने छैन । 
・क�मसन : यो पसैा तपा�ले �रयल इस्टेट एजेन्सीको हुन्छ । 

【जमानी】
ब्य�भचार� : जापानमा �नजी घर पाउनका ला�ग आफ्नो ब्य�भचार� हुनु आवश्यक 
छ । यद� ब्य�भचार� पाउनु भएन भने भाडाको ग्यारेन्ट� कम्प�नको प्रयोग गनुर्पछर् 
।
बसाई सराइं : जापानमा बसाई सराइं गदार् सम्झौता को साथमा तल द�ईएका 
प�रिस्थती हरुको प�न ध्यान �दनु पन�छ 

○ बसाई सदार् 
बसाई सदार् , आवा�सय अनुबन्धको  साथै वा�सन्दको बसाइ को स्ट्याटसाका �नम्न 
बुँदाहरुको पालना ग�रएको �निस्चत गनुर्होस ।
・तो�कएको समयमा तो�कएको �दनमा फोहोर फाल्ने । 
・खाना पकाउँदा आफ्नो कोठाबाट कडा गन्ध �छमेक�कोमा नजाओस भनी सचेत
  रहने 
・सतर्नामामा उल्लेख गरेको डरेावालमात्र बस्ने अन्य मा�नस हरुलाई त्यह� कोठामा
  बस्न मनाह� छ । 
・घर धनीको इजाजत �बना आफुले �लएको कोठा अन्य ब्यक्तीलाई �दने �लने नगन� 
। 
・होहल्ला नगन� । 

(५) उपभोक्ता परामशर् :
【सोधपुछ 】उपभोक्ता केन्द्र परामशर् हटलाइन  　☎03-3736-0123

○ परामशर् स्वागत सोम दे�ख शुक्र ९:०० दे�ख  १६:३०
○ श�नबार, आइतबार र  रािष्ट्रय छुट्ट� / प्रान्तको केन्द्रले सेवा �दनेछ
   (उपभोक्ता हटलाइन  ☎188)

सामान वा सेवा सम्बन्धी स्थानीय वा�सन्दाहरुको समस्याका बारेमा हटलाइन माफर् त 
सल्लाह- सुझाव प्रदान ग�रनेछ । आवश्यकता  अनुसार यो केन्द्रले उपभोक्ता र ब्यापार� 
�बचको मध्यस्तकतार्को काम प�न गन�छ ।   

(६) कुकुरको बारेमा सूचना
【सोधपुछ 】�ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजन (प११)
सम्पूणर् कुकुरका मा�लकहरुले कुकुरको दतार् गर� वा�षर्क रूपमा �नयम बमोिजम रे�वज को 
खोप अ�नवायर् लगाउनु पन�छ(र�बस रोकथाम अ�ध�नयम)।
(१) कुकुर पल्ने अनुम�तपत्र

९१ �दन वा सो भन्दा बढ� उमेरका सब ैकुकुरहरुको दतार् अ�नवायर् रूपमा गनुर् पन�छ। 
कुकुरको दतार् पस्चात सब ैकुकुरका मा�लकहरुलाई अनुमती ट्याग " इनुकानसात्सु" जार� 
ग�रनेछ। अनुमती ट्याग कुकुरको शर�रमा हरसमय हुनु आवश्यक छ । अनुमती ट्याग 
गुमाएको अवस्थामा प्र�तस्थापनका ला�ग आबेदन �दनु पन�छ ।  तपा� को कुकुर मरेमा 
वा कुन ैप�न पुवर् जानकार�मा प�रवतर्न आएमा जस्तै स्थानानतरण गरेमा स्वास्थ्य 
हेर�वचार �वभागलाई सु�चत गनुर्होस।
 
○ह्यान्ड�लगं शुल्क

(२) रे�वज �बरूध इन्कोलेशन
सब ैकुकुर मा�लकहरुले वा�षर्क रूपमा रे�बज �बरूध खोप लगाउनु पन�छ ,खोप लगाइएको 
कुकुर हो भन्ने जानकार�का ला�ग  खोप पस्चात प्राप्त गरेको इनोकुलेसन ट्याग 
कुकुरलाई लगाइ रा�ु होल। वतर्मान वषर्मा  इनोकुलेसन ट्याग हरएमा पुन : पाउन को 
ला�ग �नबेदान �दनु होल।

(७) ओता वाडर् होमपेज
【सोधपुछ】
सावर्ज�नक सुनुवाइ र सावर्ज�नक सम्बन्ध �ड�भजन
☎03-5744-1132
नयाँ शहर� प्रशास�नक जानकार� र काउन्टरमा ग�रने प्र�क्रया आ�दबारे जानकार� प्रदान 
ग�रएको छ। िस्क्रन �रडर, अ�रको आकार ठूलो बनाउने, ७ वटा भाषामा (अङ्गे्रजी, 
�च�नयाँ, हङ्गुल, �फ�ल�पनो, थाई, फ्रान्सेल�, जमर्न) स्वचा�लत अनुवादका फन्क्सनहरू 
रा�खएका छन।्
https://www.city.ota.tokyo.jp

(८) अन्तरार्िष्ट्रय शहर ओता संघ होमपेज
【सोधपुछ】
अन्तरार्िष्ट्रय शहर ओता संघ
☎03-6410-7981
अन्तरार्िष्ट्रय शहर ओता सङ्घको वेबसाइटमा �वदेशी नाग�रकहरूको ला�ग दै�नक जीवनको 
जानकार�, प्रकोपको ला�ग पूवर्तयार�को जानकार�, जापानी भाषा अध्ययनको प�रचय आ�द 
�व�भन्न जानकार� प्रस्तुत ग�रएको छ। स्वचा�लत अनुवाद सेवा उपयोग गरेर वेबसाइटको 
जानकार� अङ्गे्रजी, �च�नयाँ, हङ्गुल र �भयतनामी भाषामा प�न �दइएको छ।
https://www.ota-goca.or.jp/

(९) स्वयंसेवकको भत�
【सोधपुछ र आवेदन】
अन्तरार्िष्ट्रय शहर ओता संघ
☎03-6410-7981
अन्तरार्िष्ट्रय शहर ओता सङ्घले दोभासे/अनुवाद, सावर्ज�नक सम्बन्ध ग�त�व�ध र इभेन्ट 
सञ्चालनको सहयोग गन� अन्तरार्िष्ट्रय आदानप्रदान स्वयंसेवकको खोजी गदर्छ। �वस्ततृ 
जानकार�को ला�ग होमपेजमा हेनुर्होस ्वा सङ्घ�सत सम्पकर्  गनुर्होस।्
https://www.ota-goca.or.jp/volunteer/

(१०) VoiceTra (भ्वाइसट्रा)
यो सुनेको आवाज �वदेशी भाषामा अनुवाद गन� भ्वाइस ट्रान्सलेसन एप हो। यस एपमा 
३१ भाषामा अनुवाद गनर् स�कन्छ र डाउनलोड तथा प्रयोग गनर् कुन ैप�न खचर् लाग्दैन। 
यो एप व्यिक्तगत यात्रीहरूको प्रयोगद्वारा अनुसन्धान गन� उद्देश्यले पर��णको ला�ग 
�नमार्ण ग�रएको हो र यसले अनुसन्धानको ला�ग रा�खएको सभर्र प्रयोग गछर्।
https://voicetra.nict.go.jp/

सोधपुछको �ववरण

दतार्को �ववरण दतार्को �ववरण
रे�वज -इनक्युलेसन ट्याग जार� गनर् लगाइने शुल्क ५५० रुपैया
रे�वज -इनक्युलेसन ट्याग पुन: जार� गनर् लगाइने शुल्क ३४० रुपैया

सोधपुछ डसे्क
कुकुरले टोकेमा

कुकुर र �बरालोको नसबंद� र उत्सजर्नको 
ला�ग आं�शक सहयोग

कुकुर र �बरालो  हराए /
कुकुर र �बरालोकोको संर�ण

घाइत ेभएका कुकुर र �बरालाहरु 
फेला परेमा  

�नजी सम्प�ीमा 
फेला परेमा

पशुको लास फेला 
परेमा

सावर्ज�नक स्थलमा 
पशुको लास फेला 
परेमा प्रशासकले 
सम्भाल्ने छन ।

स्वच्छता र सावर्ज�नक स्वास्थ्य �ड�भजन
☎03-5764-0670

स्वच्छता र सावर्ज�नक स्वास्थ्य �ड�भजन
☎03-5764-0670
�ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजन (प११)
पशु संर�ण र परामशर् केन्द्र, टोक्यो
महानगर�य सरकार
☎03-3302-3507
पशु संर�ण र परामशर् केन्द्र, टोक्यो
महानगर�य सरकार
☎03-3302-3507

फोहोर संकलन कायार्लय (प२६)  

नगरपा�लकाको सडकमा लास फेला परेमा �ेत्रीय 
आधारभूत संरचना �वकास �ड�भजन (प११)

महानगर�य सडकहरुमा लास फेला परेमा फोहोर 
संकलन कायार्लय ले िजम्मा �लनेछ (प२६) 

रािष्ट्रय सडकहरूमा फेल परेमा  �सनगव शाखा, 
नेशनल रोड ब्यवस्थापन 
कायार्लय,�नमार्ण र प�रवहन मंत्रालयले िजम्मा 
�लने छ ☎03-3799-6315

दै�नक जीवनका जानकार�हरु  पाठ ३ 

              ○ रे�वज -इनक्युलेसन ट्यागका ला�ग लगाइने ह�ड�लगं शुल्क

(३) घरपालुवा जनवारको मा�लकहरुले पालन गनुर् पन� �नयम र �शष्टाचारहरु
हाम्रो समाजमा घर पालुवा जनावर भएका र घर पालुवा जनावर नरुचाउने सम्पूणर् 
ब्यिक्तहरु �मलेर आरामदायी जीवन �बताउनका ला�ग सबैको सहकार�ताको अपे�ा 
राखेका छ� ।  धेरै ब्यक्तीहरुको जमघट हुने ठाउँ तथा सावर्ज�नक स्थानहरुमा कुकुर 
डुलाउन �निस्कदा, त्यहाँ उपिस्थत ब्यक्तीहरु प्रती �वशषे �बचार पुर ्याउनु होला ।

○कुकुर �लएर बा�हर डुल्न �निस्कदा कृपया कुकुर को �दसा र �पसावलाई स्व्यम
  ब्यविस्थत गनुर्होला ।   
○कुकुर �लएर बा�हर डुल्न �निस्कदा कृपया 
 कुकुरको पट्टालाई ब�लयो सँग समतरे 
  �निस्कनुहोला ।   
○कुकुरको भुकाइ र अन्य समस्याहरूक �नयन्त्रण 
 र कम गनर्का ला�ग कृपया आफ्नो
  कुकुरलाई ता�लम �दनुहोस ्।

(४) घरपालुवा जनवारको बारेमा सोधपुछ ।
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