
उपल�ध भाषाह� परामश� बार परामश� समय फोन

＜ब�भाषी सहयोग के� खानागावा＞

〒२२१-०८३५

योकोहामा सहर, खानागावा वडा, चु�या�यो २-२४-२
कानागावा केि�मन से�टर १३ F (बहुभाषी सहयोग के�"　कानागावा #भ$)
(निजकको &टेसन: योकोहामा &टेसन (JR, केइ(यु लाइन, तोयोको लाइन, सोतेचु लाइन, #सए-,चखातेचु लाइन))
�या#भगेशन नेपाल/ भाषा सोमबार र बुधबार ९:००～१२:००

१३:००～१७:३०
(3रसे4सन १७:१५ स5म) (०४५)३१६-२७७०

○परामश� डे
क (सामाय परामश�)
उपल�ध भाषाह� परामश� बार परामश� समय फोन

＜योकोहामा �वदेश नवासी सूचना के��＞　

〒२२०-००१२　

योकोहामा सहर, 7नसी वडा, #मनातो-#मराइ १-१-१　
पा#स8फको योकोहामा, योकोहामा अ�तरा;ि<=य सहयोग के�" ५F
(निजकको &टेसन: #मनातो-#मराइ लाइन, #मनातो-#मराइ &टेसन)
※प>हलो, ते?ो र पाच@ श7नबार, साव;ज7नक तथा अ�य BबदाहD र Eडसे5बर २९ ता3रखदेFख जनवर/ ३ ता3रख बाहेक
सामा�य परामश; नेपाल/ भाषा सोमबार～शुGबार, दो?ो र चौथो 

श7नबार

१०: ००～१७: ००(सोमबार～शुबार) 
(�रसे�सन १६:३० स�म)
१०: ००～१३: ०० (दो�ो र चौथो श�नबार)
(�रसे�सन १२:३० स�म) 
(श�नबारको फोन परामश� जापानी, अं$ेजी, चाइ�नज र 
&पे�नशमा मा') (०४५)२२२-१२०९

＜खावासाकी अ�रा�ि�� य संघ＞
〒२११-००३३　　

खावासाकI सहर, नाकाहारा वडा, 8कजुकI-,गओन�यो २-२
(निजकको &टेसन: तो(यु-तोयोको लाइन र मेगुरो लाइन मोतोसु#मयोसी &टेसन)
※वष�को अ	 र सु, ब� �ने िदन (वष�मा ३ पटक) बाहेक

https://www.kian.or.jp/kic/soudan.shtml

(०४४)४५५-८८११
soudan39@kian.or.jp
(फोन, इमेल, डे�क र अनलाइनमा परामश�को 
ला�ग नाम लेखाउन स�क�छ। अनलाइन 
परामश�को ला�ग होमपेजबाट नाम लेखाउन 
स�क�छ।)

＜NPO योकोसुका अ�तरा�ि��य आदान�दान संघ＞　

〒२३८-०००६　　

योकोसुका सहर, >हनोदे�यो १-५
वेक;  योकोसुका २F　
(निजकको &टेसन: केइ>हन-(युको लाइन योकोसुका �युओ &टेसन)　※श7नबार, आइतबार, साव;ज7नक Bबदा, वष;को अ�Lय र सु� बाहेक
सामा�य परामश� (नाम लेखाउनु पन&छ)

※अ�य भाषाको ला�ग स)लाह गनु�होस।्
＜!हराचुका सहर काया�लय, सं#कृत तथा आदान�दान शाखा　�वदेशी सहरवासी परामश� ड#ेक (ए*ककृत परामश� ड#ेक)＞

〒२५४-८६८६ 
>हराचुका सहर, से�गे��यो ९-१  मुMय भवन  १०५ ड&ेक
(निजकको &टेसन: JR तोकाइदो लाइन >हराचुका &टेसन)※साव;ज7नक Bबदा र वष;को अ�Lय र सु� बाहेक
सामा�य परामश�
※+ट.,भ. दोभासे सेवाको /योग
※८: ३० दे1ख सेवा उपल2ध नभएको 
भाषाको ला�ग, फोन दोभासे5वारा सेवा /दान 
ग6रनेछ।

※कागजातको अनुवाद काय� नग6रने कुरा 
याद रा8ुहोस।्

(०४६३)२५-२५२०   नेपाल/ भाषा सोमबार～शुGबार ९: ००～१७: ००

आिथ�क वष� २०२२ िजा,सहर,नगरपािलका तथा गाउँपािलका िवदेशी िनवासी परामश� डे� सूची

○ �वदेशी नाग�रकको ला�ग "कल सेटर"

ड�ेक �ववरण
ड�ेक �ववरण

नेपाल/ भाषा Bबह/बार १०: ००～१२: ०० (०४६)८२७-२१६६

९: ००～१७: ००मंगलबार, श7नबारनेपाल/ भाषासामा�य परामश;



○परामश� डे
क (�वशेष�सँग परामश�)
उपल�ध भाषाह� परामश� बार परामश� समय फोन

＜योकोहामा �वदेश नवासी सूचना के��＞　

〒२२०-००१२　

योकोहामा सहर, 7नसी वडा, #मनातो-#मराइ १-१-१　
पा#स8फको योकोहामा योकोहामा अ�तरा;ि<=य सहयोग के�" ५F
(निजकको &टेसन: #मनातो-#मराइ लाइन #मनातो-#मराइ &टेसन)
※प>हलो, ते?ो र पाच@ श7नबार, आइतबार, साव;ज7नक Bबदा, वष;को अ�Lय र सु� बाहेक

＜+मनामीवासी गत�व-ध तथा बहुसां#कृतक सहजीवन लाउ�ज＞　

〒२३२-००२४　　

योकोहामा सहर, #मनामी वडा, उराफुने�यो ३-४६
उराफुने संयु(त कPयाण भवन १०F
(निजकको &टेसन: #सए-,चखातेचु बा�दोबासी &टेसन, के(यु लाइन कोगाने�यो &टेसन)
※ते?ो सोमबार, वष;को अ�Lय र सु� बाहेक
RवशेषSसँग परामश; कानूनी परामश� दो?ो Bबह/बार

�भसा स�ब�धी परामश� ते?ो Bबह/बार
�श�ा स�ब�धी परामश� चौथो Bबह/बार

＜खावासाक2 अ�तरा�ि��य संघ＞　

〒२११-००३३　　

खावासाकI सहर नाकाहारा वडा 8कजुकI-,गओन�यो २-२
(निजकको &टेसन: तो(यु-तोयोको लाइन र मेगुरो लाइन मोतोसु#मयोसी &टेसन)
※वष;को अ�Lय र सु� र ब�द हुने >दन (वष;मा ३ पटक) बाहेक

https://www.kian.or.jp/kic/soudan.shtml

अनुम7त Uा4त Uशास7नक 
कामकाज RवशेषSसँग परामश; दोभासेको ला�ग अ�9म :पमा 

नाम लेखाउनु पन&छ (श)ुक 
ला;नेछ)। उपल2ध भाषाह:बारे 
परामश� गनु�होस।् ते?ो आइतबार १४: ००～१६: ०० (०४४)४३५-७०००

soudan39@kian.or.jp

○कामको जानकार� आ दको ला�ग दोभासे काया�वयन ग�रने डे
कह#
उपल�ध भाषाह� परामश� बार परामश� समय फोन

＜खावासाक2 सहर　खावासाक2 वडा काया�लय＞　

〒२१०-८५७०　

खावासाकI सहर खावासाकI वडा >हगासीदा�यो ८
(निजकको &टेसन: JR तोकाइदो लाइन, केइ>हन तोहोकु लाइन, ना5बु लाइन खावासाकI &टेसन र केइ>हन (युको होनसेन, दाइसी लाइन केइ(यु खावासाकI &टेसन)

सोमबार～शुGबार ८: ३०～१७: ०० सम� जानकार� डे�क तथा स�बि�धत 
डे�कह�मा मा� काया��वयन

＜खावासाक2 सहर　�3येक वडा काया�लय तथा वडा काया�लय शाखा＞　
7नवासी शाखा ज&ता ड&ेक काय;मा 
VयाWलेटXवारा दोभासे सेवा
(#भEडयो दोभासे ※केह/ भाषाहDको 
अEडयो दोभासे मा$) नेपाल/ भाषा सोमबार～शुGबार ८: ३०～१७: ०० "नवासी शाखा ज�ता डे�कह�मा मा� 

काया��वयन

१३:३०～१५:३० (०४५)२३२-९५४४
(नाम लेखाउनु पनYछ)

※भाषाको ला,ग सPलाह गनु;होस।्
ड�ेक �ववरण

वडा काया�लयको काम स�ब�धी जानकार� र दोभासे आ(द
(अं�ेजी र चाइ"नज बाहेक प"न अनुवाद मे�सन आ(दको .योग गर� 
परामश� स�भव)ड�ेक �ववरण

Uशास7नक व8कलसँग परामश; नेपाल/ भाषा सामा�यतया प>हलो Bबह/बार १३: ००～१६: ०० (०४५)२२२-१२०९
(नाम लेखाउनु पनYछ)
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