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सार्वजनिक चिककत्सा बिमाको िारेमा जािीराखौं 
जापानमा, तपाईहरुलाई रोग वा चोटपटक लाग्दाको समयमा ननर्िक्क सँग र्चककत्सा उपचार प्राप्त गनिको लार्ग, 「साविजननक र्चककत्सा  

बबमा」 भन्न ेप्रणाली छ । बबमा रकम भुक्तानी गनुिभएको छैनभने, रेससडने्सी काडि (जाइररयोकाडि) नवीकरण गदािको समयमा प्रभाववत 
पानिसक्छ । अवश्य, भुक्तानी गनेगरौ । 
यस अंकमा, 「साविजननक र्चककत्सा बबमा」 को प्रकार, बच्चा जन्माउँदा वा उपचार गदाि लागेको महँगोखचि किताि पाउने, बबमा रकम 

घटाउने वा छुट गनिको लार्गको प्रकियाहरुको बारेमा केहीकुराहरुको व्याख्या गनेछौ ।  
 

 सार्वजनिक चिककत्सा बिमाको प्रकार                         
साविजननक र्चककत्सा उपचार बबमा मुख्यत नतनप्रकारका भै, 

कुनैपनन एउटामा प्रबेश गनुिपन ेआवश्यक पछि । प्रत्येकमा प्रवेश 
गनिको लार्ग केही सतिहरु छन । 
 ① कमिचारी बीमा                                   
 कामगनि सुरु गरेपनछ, कम्पननबाट तलब पाउनु हुन े

व्यक्क्तहरुले कमिचारी बबमामा प्रबेश गनुिपने हुन्छ । 
कम्पननबाट कमिचारी बबमामा प्रबेश गनि नसमल्न े
व्यक्क्तहरुले भने, ② नम्बरको 「राक्रिय स्वास््य बबमा」 
मा प्रबेश गनुिपछि । 

 कम्पनीले तपाईंको तिि बाट कमिचारी बीमामा प्रबेशगनिको 
लार्गको प्रकिया गनेछ । 

 कमिचारी बीमामा प्रबेश भएका व्यक्क्तहरूको जापानमा बस्न े
तपाईको पररवारका सदस्यहरू पनन कमिचारी बीमामा प्रबेश 
गनि सक्नुहुन्छ । समल्छ कक समल्दैन तपाईले आफ्नो 
कम्पनीसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ । 

 बबमारकम भने, प्रत्येक महहनाको तलबबाट स्वत रूपमा 
काहटने छ । 

 

 ② राक्रिय स्वास््य बबमा                                 
 ① नम्बरमा प्रबेश गनुि नभएको 74 बर्ि भन्दा कम उमेरका 

व्यक्क्तहरु भने, राक्रिय स्वास््य बबमामा प्रबेश गनुिपछि । 
 वडा कायािलयको बबमा तथा पेन्सन बबभागमा रेससडने्सी काडि 

(जाइररयोकाडि), पासपोटि र बैंकको क्यासकाडि साथमा 
सलएरगई, बबमा दतािको प्रकिया गनुिपने हुन्छ । 

 बबमा रकम भुक्तानी गनिको लार्गको रावर्द काडि प्राप्त 
गरेपनछ, तोककएको म्याद सभत्रमा आिैले रकम भुक्तानी 

गनुिहोस । बैंक िान्सिर मािि त भुक्तानी गने, भुक्तानी 
गनिको लार्गको रावर्दकाडिको प्रयोग गरी कम्बनीएन स्टोर 
वा वाडि अकिसमा आहदमा भुक्तानी गनि पनन सक्नुहुन्छ ।  

 

 ③ जेरठनागररकहरुको स्वास््य उपचार बबमा प्रणाली          
 75 वर्िभन्दा मार्थका बदृ्र्बदृ्र्ाहरु प्रबेश गनुिपने हुन्छ । 
 अिुबसोबास गनुिभएको छेत्रको वडा कायािलयमा गई 

ननबेदन गनिसककन्छ । 
 

 आफुले नििुवपिे उपिार खिवको प्रनिशि                       
 ① र ② भने उमेर अनुसार िरक हुनसक्छ । आय,आम्दा

नी रे्रै छ भने, नतनुिपन ेप्रनतशत पनन िरक हुन सक्छ । 
0 बर्ि देखख 6 बर्िसम्म  20 प्रनतशत 
7 बर्ि देखख 69 बर्िसम्म 30 प्रनतशत 
70वर्ि देखख 74 बर्िसम्म 20 प्रनतशत 

 ③ नम्बर भने सामान्यतया 10 प्रनतशत वा 20 प्रनतशत 
भै, आय,आम्दानी रे्रैहुने व्यक्क्तको भन े30 प्रनतशत हो । 

 

 बिमा कार्व प्रयोग गि ेिररका                              
 चोटपटक वा बबरामी भै क्क्लननकमा वा अस्पताल जाँदा, 

ररसेप्शनमा आफ्नो बीमा काडि देखाउनुहोस । तपाईंले 
आिुले नतनुिपने उपचार शुल्कमा कम हुनछे अनन बाँकी 
रकम बीमाबाट थप हुनेछ । देश सभत्रको सबै क्क्लननकमा 
वा अस्पताल बबमाकाडिको प्रयोग गनि सककन्छ । 

 यहद तपाइँ बीमामा प्रबेश गनुिभएको छैनभने, बीमामा प्रबेश 
गरेपनन आिुले बीमा काडि साथमा ल्याउनुभएको छैन भन,े 
तपाइँले सबै उपचार खचि आिैले नतनुिपन ेहुन्छ । 

बाकीं अको पेजमा िमस➡ 

 
 
 
 
 
 

सेन्दाई िहुसाांस्कृनिक समाज िुलेटिि 

6 र्िा भाषाको जिसम्पकव  पबिका 
नेपाली भार्ा बाहेक अन्य, जापाननज／にほんご, अंग्रेजी／English, र्चननयाँ／中文, कोररयन／한국어, सभयतनामी／
Tiế ng Viế  t हरु छन। तपाइले यसलाई होमपेजबाट हेनि सक्नुहुन्छ । साथै सेन्दाई बहुसांस्कृनतक समाज केन्रबाट पनन 
ववतररत गररदै आएको छ । 



 रास्रिय स्र्ास््य बिमामा ध्यािटदिुपिे कुराहरु                    
 

1. स्वास््य बबमाकाडि प्रयोग गन ेसककने म्यादको बारेमा 
काडि प्रयोग गन ेसककने म्याद भने, प्रत्येक बर्िको सेप्टेम्बर 
महहनाको 30 ताररक सम्म हो । सेप्टेम्बर अन्त्यसम्ममा 
नयाँ स्वास््य बबमा काडि हुलाक मािि त तपाईहरुलाई पठाइने 
छ । पुरानो स्वास््य बबमाकाडि आिैले फ्याँक्ने वा वाडा 
कायािलयको काउन्टरमा किताि गनुिहोस। 

2. स्वास््य बबमा शुल्क भुक्तानी नगरेको खण्डमा 
भुक्तानी नभएको बबमा शुल्क बाहेक पनन, 「जररवाना」 
नतनुिपने हुन्छ । बबमा शुल्क भुक्तान नगनुि भएको खण्डमा 
भने जररवाना थवपदै जानेछ । भुक्तानी गनि कहठनाई भएका 
व्यक्क्तहरुले भने, चाडनैै वडा कायािलयमा परामशि गरौ । 

3. देश िककि ने बेला, ससहट बाहहर बसाई सरर जानेबेलामा 
बबमा काडि चाँही, वडा कायािलयको काउन्टरमा किताि 
गनुिहोस । स्वास््य बबमा शुल्क रोक्नको लार्गको प्रकिया 
गनुिपने आवश्यक पछि । 

4. कम्पननको कमिचारी बबमामा प्रबेश गदािको बेलामा 
कम्पननबाट नया ँबबमा काडि प्राप्त गरेपनछ, राक्रिय स्वास््य 
बबमा छोड्नको लार्गको सूचना 14 हदनसभत्रमा वडा 
कायािलयमा पेश गनुिहोस । 
कम्पननको कमिचारी बबमामा प्रबेश गरेको हदनदेखख, राक्रिय 
स्वास््य बबमा काडि मान्य हुने छैन । 

5. कम्पननको कमिचारी बबमा छोड्दाको बेलामा 
राक्रिय स्वास््य बबमामा प्रवेश गनुिपने आवश्यक पछि । 14 
हदन सभत्रमा वडा कायािलयमा गएर त्यसको लार्गको प्रकिया 
गनुिहोस । 

 

 सार्वजनिक चिककत्सा बिमा सम्िस्न्ि बिर्भन्ि प्रणाली           
※ आबेदन गने बेलामा, सतिहरुको पुरटी गरौ । 
बबमा शुल्क भुक्तानी गनि नसक्नु भएको बेला ： शुल्क घटाउन, छूट 
हुने प्रणाली 
कुनै कारणवश बीमा शुल्क नतनि सक्नुभएन भने, तपाइँले वडा 
कायािलयमा परामशि गनि सक्नुहुन्छ । 
 शुल्क घटाउनको लार्गको प्रणाली ： ननक्श्चत मापदण्ड पुरा 

गरेका व्यक्क्तहरु लज्ञक्षत छ । कम्पननको कारणले काम 
छोड्नुपरेका व्यक्क्तहरु पनन ननक्श्चत अवर्र्सम्ममा, बबमा 
शुल्क घटाउन सककने छ । 

 शुल्क छुट हुने प्रणाली ： घटाएको बबमा शुल्क पनन नतनि 
कहठनाई भएका व्यक्क्तहरु वा, प्रकृनतक बबपतमा परेका 
व्यक्क्तहरु, रोजगारी नभएका व्यक्क्तहरु, आय,आम्दानीमा 
अचानक कमी आई जीवनयापनमा पनन कहठनाई भएका 
व्यक्क्तहरु आहदले आवेदन गनि सक्नुहुन्छ ।  

बच्चा जन्माउनु भएको बेलामा ： बच्चा जन्माउन र हेरचाहको लार्ग 
एकमुरठ अनुदान 
 बच्चा जन्माउँदा लाग्ने खचिको रुपमा, प्रत्येक पटक बच्चा 

जन्माउँदा सामन्यरुपमा चार लाख बबस हजार येन (2023 
अवप्रल महहना पनछदेखख बच्चा जन्माउँदा भने पाँचलाख येन) 
प्राप्त गनुिहुनेछ । अस्पतालमा लाग्ने खचि भुक्तानी गनिको 
लार्ग भन े बच्चा जन्माउन र हेरचाहको लार्ग एकमुरठ 
अनुदान प्रणाली मािि त ससरै् भुक्तानी गनि चाहनुहुन े

व्यक्क्तहरुले चाँही, अस्पतालमा आवेदन गनुिपछि । राक्रिय 
स्वास््य बबमाको लार्ग, जन्मदताि सँगै वडा कायािलयको बीमा 
तथा पेन्सन बबभागमा आवेदन हदनुहोस ।  

 राक्रिय स्वास््य बबमामा प्रबेश गरेका बबदेशीनागररकहरुले 
पनन, आफ्नो देशमा बच्चा जन्माउनु भयोभने पनन बच्चा 
जन्माउन र हेरचाहको लार्ग एकमुरठ अनुदान रकम प्राप्त 
गनि सक्नुहुन्छ । बच्चा जन्मनु भन्दा अगाडी, वाडि 
कायािलयको बीमा तथा पेन्सन बबभागको काउन्टरमा परामशि 
गरौ । कम्पननको कमिचारी बबमामा प्रबेश गनुिभएको व्यक्क्तले 
भने, आफ्नो कम्पननमा पुरटी गनुिहोस ।  

 साथै, कमिचारी बबमामा प्रबेशगरेका व्यक्क्तहरुले, बच्चा 
जन्माउनको लार्ग कामबाट ववश्राम सलएको बेलामा, बच्चा 
जन्मदा भत्ता प्राप्त गनिसककने छ । 

बालबासलकालाई क्क्लननक वा अस्पतालमा लैजाने बेलामा ： 
बालबासलका र्चककत्सा उपचार अनुदान प्रणाली 
 बालबासलका र्चककत्सा उपचार अनुदान प्रणालीको लार्ग 

आबेदन गरेमा, 0 बर्िदेखख 6 वर्ि सम्ममा उपचार खचि 
ननशुल्क हुनेछ । प्राथसमक बबर्ालयको एककक्षा देखख 
माध्यासमक बबर्ालयको 9 कक्षा सम्मका बालबासलकालाई भने, 
पहहलोपटकको उपचारको लार्ग पाँचसय येन नतरेपनछ, उपचार 
खचि ननिःशुल्क हुनेछ । 

चोटपटक वा रोग लार्ग कामबाट बबदामा बसेको बेलामा ： बबरामी 
भत्ता 
 कमिचारी बबमामा दतािहुनु भएका व्यक्क्तहरुलाई चोटपटक वा 

रोग लार्ग काम गनि नसक्न े भै, बबदामा बसेको समयको 
तलब कम्पननले नहदन पनन सक्छ, यस्तोबेलामा भत्ता प्राप्त 
गनुिहुनेछ ।  

 सामान्यतया भत्ता चाँही, कम्पननबाट लगातार नतनहदन 
बबदामा बसस, चारहदन पनछबाट पनन बबदामा बसेको हदन बाट 
हहसाब गरर भत्ता प्रदान गररन्छ । अर्र्कतम बबदा समय 
भनेको एक वर्ि छ महहना हो । 

र्चककत्सा शुल्क महँगो भएको बेलामा ： महँगो र्चककत्सा शुल्क कम 
गने प्रणाली 
 र्चककत्सा सस्थान वा और्र्र् पसलको काउन्टरमा नतरेको 

र्चककत्सा शुल्क एक महहनामा ननक्श्चत रकम भन्दा महँगो 
भएको बेलामा, बढी भएको भागको पैसा किताि पाउने पनन 
हुन्छ । कनत पैसा नतरेमा बढी भएको पैसा किताि पाइने हो 
यो भने, उमेर वा आयकर अनुसार पररवतिन हुन्छ । 

मतृ्यु भएको बेलामा ： अन्त्येक्रट खचि 
 साविजननक र्चककत्सा बबमामा प्रवेश गरेको व्यक्क्तको मतृ्यु 

भएमा, पचास हजार येन अन्त्येक्रट खचिको रुपमा प्राप्त 
गनिसककन्छ । 

 परामशव गिव िाहिुहुन्छ भि े                                  
राक्रिय स्वास््य बबमाको बारेमा थाहा नभएको कुराभएमा, वडा 
कायािलयको बबमा तथा पेन्सन बबभागमा परामशि गनि सककन्छ । 
क मि चा री  बब मा को  बा रे मा  भ ने ,  क म्प नी को  प्र नत नन र्र्  व्य क्क्त सँ ग  सो र्ौं  ।
जापाननज भार्ामा परामशि सलन कहठनाई हुन ेव्यक्क्तहरुले भन ेसेन्दाई 
बहुसांस्कृनतक समाज केन्रको 「दोभार् ेसहायता िोन」 (022-224-
1919) को उपयोग गनुिहोला । भार्ाको मद्दत गनेछौ । 



जािकारी 

① दैनिक जीर्ियापिमा अफ्ट्यारो परेको िेलामा,『सेन्दाईमा 
सहज जीर्ियापिको लाचगको सहयोगी पुस्स्िका』 को उपयोग 
गिुवहोस । 

 

『सेन्दाईमा सहज जीवनयापनको लार्गको सहयोगी पुक्स्तका』 
चाँही, सेन्दाईमा बसोबास गनुिहुने बबदेशीनागररकहरुको लार्ग, 
दैननक जीवनयापनमा उपयोगी जानकारी समेटर तयार 
गररएको एउटा पुक्स्तका हो । 
साविजननक हहत समावेशी िाउन्डसेन सेन्दाई पयिटन तथा 
अन्तरािक्रिय संघ द्वारा बहुभार्ामा तयार, सम्पादन गरर, 
सेन्दाई ससहट द्वारा प्रकासशत गछि । 
उपलब्र् हुने भार्ाहरु भने, जापानीज, अंग्रेजी, चाइननज, 
कोररयन, सभयतनामी, नेपाली, युिेनी र रससयन हो ।  
 

तलको URL बाट पढ्न सक्नुहुन्छ । 
https://int.sentia-sendai.jp/foreigner/  
 

अंग्रेजी, चाइननज, कोररयन, सभयतनामी, नेपाली भार्ाहरु 
(प्रत्येक जापानीज भार्ा सँगै लेखखएको) को पुक्स्तका चाँही, 
बहुसांस्कृनतक समाज केन्रबाट ववतरण गररन्छ । 
प्रकिया गन े बारेमा बुझ्नुभएन वा जानकारीहरु चाहहएको 
बेलामा भन,े अवश्य उपयोग गनुिहोला । 

② वर्देशीिागररक सहयोगको लाचगको OASIS ले भिे, परामशव 
सेर्ा र सँगै गई भाषाको  सहयोग गि ेस्र्यांसेर्कहरू प्रदाि 
गदवछ । 

 

ववदेशीनागररक सहयोगको लार्गको OASIS चाँही, सेन्दाई 
बहुसांस्कृनतक समाज केन्रमा आर्ाररत सकिय रहेको संस्था 
हो । 
काउन्टरमा हदईने परामशि बाहेक पनन, प्रशासकीय र शैज्ञक्षक 
संस्थाहरु, चालक अनुमनत सेन्टरमा गएर दोभार्केो सहायता 
गने 「सँगै गई भार्ाको सहयोग गने स्वयंसेवकहरू」 पनन 
उपलब्र् गराउँछौं । उपलब्र् भार्ाहरू जापानीज, अंग्रेजी र 
चाइननज हो । 
 

जापानीज भार्ामा कुराकानी गनि समस्या भएको बेलामा वा 
सेन्दाईको दैननक जीवनयापनमा अभ्यस्त भैनसक्नु भएको 
समयमा पनन, अवश्य उपयोग गनुिहोस ।  
यसको लार्ग बुककंग गनि आवश्यक पछि । बबस्ततृ जानकारीको 
लार्ग वेबसाइटमा हेनुिहोस वा हामीलाई ससरै् िोन गनुिहोस । 
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परामशव कमी किवर 「सार्वजनिक चिककत्सा बिमाको िारेमा वर्िार गिुवपिे कुरा」  
यस किवरमा भिे, हरेक अांकको बिषय अिसुार, परामशवकर्मवको अिभुर् र्ा वर्िारलाई प्रस्ििु गररन्छ । 
 
जब मैले जार्गर पररवतिन गरे तब, मलाई साविजननक र्चककत्सा 
बबमा दताि प्रकियाको महत्त्वको बारेमा महसुस भयो ।  यहद 
अनघल्लो कम्पनीमा काम छोड्दा र अब जाने अको कम्पनीमा 
काम सुरुहुने हदन बीचमा कुनै खाली समय हुदैन । उदहारणको 
लार्ग, माचि महहनाको 31 ताररक सम्ममा A कम्पनीमा काम 
गरररहेको र त्यहाँ छोडी अकोहदन तुरुन्तै अवप्रल महहनाको 1 
ताररक बाट B कम्पननमा काम गनि जान ेभएमा, A कम्पनन 
छोडरे गाएपनछ B कम्पननको कमिचारी बबमामा प्रबेश गनुिपछि । 
यद्यवप, यहद नयाँ जार्गर नखोजीकन नै A कम्पनन छाड्नुपन े
भएको खण्डमा भने, A कम्पनन छोडकेो तुरुन्तै राक्रिय स्वास््य 
बीमामा प्रवेश गनुिपने आवश्यक पनेछ । त्यसको लार्गपनन आिु 
बसोबास गने ससटीको वडाकायािलयमा गएर बबमाको प्रकिया 
गनुिपने हुन्छ । त्यनतबेला राक्रिय स्वास््य बीमाको बबमा शुल्क 
बताउनेछन । यहद महहनाको बीचमा राक्रिय स्वास््य बीमा 
छोड्नुपने भयो भने, त्यो महहनाको बीमा शुल्क पनन नतनुिपन े
हुनाले ध्यान पुरयाऊ। उदाहरणको लार्ग, माचि महहनाको 20 
ताररकमा A कम्पननमा काम छोडी, माचि महहनाको 21 
ताररकदेखख बेरोजगार हुनुभयो भने, तपाईंले माचि महहनाको पनन 
बीमा शुल्क भुक्तानी गनुिपने हुन्छ ।  

तर, केही सतिहरू छन, आिुले छोडकेो A कम्पननको कमिचारी 
बीमा जारी राखीरहेका व्यक्क्तहरुका लार्ग " वैकक्ल्पक ननरन्तरता 
" भननने प्रणाली पनन छ । A कम्पननको स्वास््य बीमा संस्थासँग 
सोर्पुछ गने र वैकक्ल्पक ननरन्तरताको लार्गको बबमा शुल्क 
सोर्ी, वैकक्ल्पक ननरन्तरता र राक्रिय स्वास््य बीमाको लार्गको 
बबमा शुल्क तुलना गरर,  दईुवटामा कुनचाँहीमा प्रबेश गने हो 
त्यो ननणिय सलन सककनेछ । 
साथै, कमिचारी संख्या 101 भन्दा बढी भएको कम्पनीहरूमा, 
पाटिटाइम काम गने कामदारहरूलाई पनन कम्पनीको कमिचारी 
बीमामा प्रबेश गनि सककने प्रावर्ान छन । कमिचारी बीमामा प्रबेश 
गनिको लार्ग केही सतिहरूको बारेमा कम्पनीसँग सोर्ी पु रटी  ग रौ  । 
कहहले बबरामी वा घाइत ेहुन्छौं योकुरा हामी कसैलाई पनन थाहा 
हँुदैन । जार्गर खोज्दा वा जार्गर पररवतिन गदाि, नबबसीकन 
बबमाको प्रकियाहरू गनि महत्त्वपूणि हुन्छ । 

(परामशि कमी K) 
 

※ यस अंकको नेपाली संस्करणमा चाँही, जापाननज संस्करण 
को नेपाली संस्करण समावेश गररएको छ । 
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सेन्दाई िहुसाांस्कृनिक समाज केन्र 
仙台
せんだい

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

センター 
खुल्ने समय प्रत्येक हदन बबहान ९ बज ेदेखख बेलकुा ५ बजे (वर्िको अन्त्य र नयाँ वर्िको  बबदा, 

महहनाको १～२ हदनको बन्द हदन बाहेक) 
ठेगाना 〒980-0856 सेन्दाई ससहट आओबा कु आओबा यामा सेन्दाई इन्टरनेशनल सेन्टर 

सम्मेलन भवन पहहलो तला 
िोन (022) 265-2471 
फ्याक्स (022) 265-2472 
इमेल tabunka@sentia-sendai.jp 
यआुरएल https://int.sentia-sendai.jp/n/exchange/ 

 

 ववदेशी भार्ामा हदइने परामशि 
दैननक क्जबनमा आइपने समस्या या कहठनाइहरुको बारेमा ववदेशी भार्ामा परामशि सलन सक्नहुुनेछ 
। 「दोभार् ेसहयोग टेलीिोन」(022) 224-1919 मा िोन गनुिहोला । 
उपलब्र् भार्ाहरु： अगं्रेजी, चाइननज, कोररयन, सभयतनामी, नेपाली, तागालोग, थाई, पोचुिगली, 
स्पेननस, रससयन, इन्डोनेससयन, इटासलयन, फे्रन्च, जमिनी, मलेससयन, खमेर, बमेली, मगंोसलयन, 
ससहंला, हहन्दी, बगंाली, यिेुनी भार्ाहरु 

 त्यस बाहेका अन्य सेवाहरु 
प्रसशक्षण कक्ष, बालबासलका कक्ष, जानकारी आदानप्रदान बोडि, पसु्तक किताि गने गरर लाने सबुबर्ा 
पनन हदइरहेका छौं । सामदुानयक गनतववर्र् या सम्बन्र् आदानप्रदान कायििमको लार्गको जाननकारी 
तथा ठाउँ पनन उपलब्र् छ । 

 
 

 
 
 
 

वर्देशी िागररकहरुका लाचगको वर्शषेज्ञिय परामशव 
वककल या प्रशासनीक लेखनदास लगायतका ववशरे्ज्ञ द्वारा हुने「 ववशरे्ज्ञज्ञय परामशि बठैक 」ननयसमत 
रूपमा सचंासलत गदै आएका छौँ । 
सेन्दाईमा बसोबासको िममा कुनपैनन समस्या परेको खण्डमा, कृपया यहाँ सम्पकि  गनुिहोला । 
गोपनीयताको पालना गनेछौ । एकजना लाई 30 समनेटको समय हुनेछ । 
खुल्ने समय सब,ै हदउँसो 1बजे बाट बेलकुा 4बजे सम्म हुनेछ । 
परामशि बठैकको हदनमा होमपेज बाट पकु्रट गनि सककनेछ । 
https://int.sentia-sendai.jp/n/exchange/consultation.html  

प्रशासननक लेखनदास      वककल         श्रम मन्त्रालय    अध्यागमन बबभाग (इसमगे्रशन)    कर लेखनदास 

सम्पादन・प्रकाशन ： सेन्दाई पयिटन तथा अन्तरािक्रिय एसोससएसन（SenTIA)अन्तरािक्रिय सम्बन्र् ववभाग 
सेन्दाई बहुसांस्कृनतक समाज केन्र चाँही सेन्दाई ससहटबाट क्जम्मेवारी पाएर, (साविजननक हहतको) सेन्दाई पयिटन तथा 
अन्तरािक्रिय एसोससएसनले यसलाइ संचालन गने गदिछ ।  

 माचि 2023 मा प्रकासशत   
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