
उपलɩ भाषाहŝ परामशŊ बार परामशŊ समय फोन

＜बŠभाषी सहयोग केȾ खानागावा＞
〒२२१-०८३५

योकोहामा सहर, खानागावा वडा, चुŜयाǉो २-२४-२

कानागावा केİɉन सेȴर १३ F (बŠभाषी सहयोग केȾ　कानागावा िभũ)

(निजकको ːेसन: योकोहामा ːेसन (JR, केइƐु लाइन, तोयोको लाइन, सोतेचु लाइन, िसए-िचखातेचु लाइन))

Ɋािभगेशन नेपाली भाषा सोमबार र बुधबार
९:००～१२:००
१३:००～१७:३०
(įरसेɛन १७:१५ सʃ)

(०४५)३१६-२७७०

○परामशŊ डेˋ (सामाɊ परामशŊ)
उपलɩ भाषाहŝ परामशŊ बार परामशŊ समय फोन

＜योकोहामा िवदेश िनवासी सूचना केȾ＞

〒२२०-००१२　

योकोहामा सहर, िनसी वडा, िमनातो-िमराइ १-१-१　

पािसिफको योकोहामा, योकोहामा अȶराŊि Ō̓ य सहयोग केȾ 5F

（निजकको ːेसन: िमनातो-िमराइ लाइन, िमनातो-िमराइ ːेसन）

※पिहलो, तेŷो र पाचौ ंशिनबार, सावŊजिनक तथा अɊ िबदाहŝ र िडसेɾर २९ ताįरखदेİख जनवरी ३ ताįरख बाहेक

सामाɊ परामशŊनेपाली भाषा सोमबार～शुŢबार, दोŷो र चौथो 
शिनबार

१०: ००～१७: ००(सोमबार～
शुŢबार) १०: ००～१३: ०० 
(दोŷो र चौथो शिनबार) 
(शिनबारको फोन परामशŊ जापानी, 
अंŤेजी, चाइिनज र ˙ेिनशमा माũ)

(०४५)२२२-१२०९

＜खावासकी अȶराŊि Ō̓ य संघ＞
〒२११-००३३　　

खावासकी सहर, नाकाहारा वडा, िकजुकी-िगओनǉो २-२

(निजकको ːेसन: तोƐु-तोयोको लाइन र मेगुरो लाइन मोतोसुिमयोसी ːेसन)

सामाɊ परामशŊ नेपाली भाषा मंगलबार, शिनबार १०: ००～१२: ००
१३: ००～१६: ०० (०४४)४५५-८८११

＜NPO योकोसुका अȶराŊि Ō̓ य आदानŮदान संघ＞
〒२३८-०००६　　

योकोसुका सहर, िहनोदेǉो १-५

वेकŊ  योकोसुका 2F　

(निजकको ːेसन: केइिहन-Ɛुको लाइन योकोसुका ǉुओ ːेसन)　※शिनबार, आइतबार, सावŊजिनक िबदा, वषŊको अȷ र सुŜ बाहेक

सामाɊ परामशŊ (नाम लेखाउनु पनőछ)

＜िहराचुका सहर कायाŊलय, संˋृित तथा आदानŮदान शाखा　िवदेशी सहरवासी परामशŊ डेˋ
(एिककृत परामशŊ डेˋ)＞　

〒२५४-८६८६ 

िहराचुका सहर, से̢गे̢ǉो ९-१

(निजकको ːेसन: JR तोकाइदो लाइन िहराचुका ːेसन）

सामाɊ परामशŊ

※िट.िभ. दोभासे सेवाको Ůयोग
※कागजातको अनुवाद कायŊ
नगįरने कुरा याद रा̏नुहोस्।

नेपाली भाषा सोमबार～शुŢबार ९: ००～१७: ०० (०४६३)२५-२५२०   

आिथŊक वषŊ २०२०     िजʟा, सहर, नगरपािलका तथा गाउँपािलका िवदेशी िनवासी परामशŊ डेˋ 

सूची

○ िवदेशी नागįरकको लािग "कल सेȴर"

डेˋ िववरण

डेˋ िववरण

नेपाली भाषा िबहीबार ९: ००～१२: ०० (०४६)८२७-२१६६



○परामशŊ डेˋ (िवशेषǒसँग परामशŊ)
उपलɩ भाषाहŝ परामशŊ बार परामशŊ समय फोन

＜योकोहामा िवदेश िनवासी सूचना केȾ＞

〒२२०-००१२　

योकोहामा सहर, िनसी वडा, िमनातो-िमराइ १-१-१　

पािसिफको योकोहामा योकोहामा अȶराŊि Ō̓ य सहयोग केȾ 5F

(निजकको ːेसन: िमनातो-िमराइ लाइन िमनातो-िमराइ ːेसन)

※पिहलो, तेŷो र पाचौ ंशिनबार, आइतबार, सावŊजिनक िबदा, वषŊको अȷ र सुŜ बाहेक

Ůशासिनक विकलसँग परामशŊ

＜िमनामीवासी गितिविध तथा बŠसांˋृितक सहजीवन लाउ̢ज＞

〒२३२-००२४　　

योकोहामा सहर, िमनामी वडा, उराफुनेǉो ३-४६

उराफुने संयुƅ कʞाण भवन 10F

(निजकको ːेसन: िसए-िचखातेचु बाȽोबासी ːेसन, केƐु लाइन कोगानेǉो ːेसन)

※तेŷो सोमबार, वषŊको अȷ र सुŜ बाहेक

िवशेषǒसँग परामशŊ कानूनी परामशŊ दोŷो िबहीबार

िभसा सɾɀी परामशŊ तेŷो िबहीबार

िशƗा सɾɀी परामशŊ चौथो िबहीबार

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

※भाषाको लािग सʟाह गनुŊहोस्।

डेˋ िववरण

नेपाली भाषा सामाɊतया पिहलो िबहीबार १३: ००～१६: ०० (०४५)२२२-१२०९
(नाम लेखाउनु पनőछ)
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