
यदि तपाईंलाई उपभोक्ता मादमलामा कुनै समस्या पयो भने सल्लाहका लादि हामी यहााँ छ ।ं 

 

आइची प्रान्तमा दििेशी दनिासीहरूको लादि 

परामशश 
 

उपभोक्ता मामला मुद्दाहरूको लादि परामशश 

 

मदहनाको प्रते्यक च थो सोमिार दिउाँसो १:००  बजे िेखि  ४:३० बजे 

सम्म 

 

सम्झ ताहरूमा समस्या, धोिाधडी व्यिसाय अभ्यासको कारण क्षदत, बहु ऋण, उत्पाि-सम्बखित 

िुर्शटनाहरू, र अदधक 

 

[दििेशी नािररकहरूको लादि परामशश, आइची बहुसांसृ्कदतक केन्द्र] 

 

आयोजक: आइची अन्तराशदरि य संर्  

सहयोिी संिठन: आइची प्रान्त 

 

दमदत र समय: मदहनाको प्रते्यक च थो सोमिार दिउाँसो १:०० बजे िेखि  ४:३० बजे सम्म 

 

* कृपया शुक्रबार दिउाँसो फोन ररजभेसन िनुशहोस्। 

* यदि दनधाशररत िरेको दमदत छुट्टीको दिन पर्यो भने अको दिन परामशश दलइनेछ। 

 

परामशश ढााँचा: आरक्षण आिश्यक छ, पदहलो आउाँनेलाई पदहलो-सेिा 

 



प्रदत दिन चार पाटीहरू; एक दिशेष सल्लाहकार संि भेट्नुहोस् 

 

व्याख्या उपलब्ध भएकोले कृपया दिश्राम िनुशहोस्। 

 

आइची बहुसांसृ्कदतक केन्द्र 

☎ ०५२-९६१-७९०२  

इ-मेल: sodan@aia.pref.aichi.jp 

इ-मेल: sodan@aia.pref.aichi.jp 

 

सोधपुछ र आरक्षणहरू: सोमबार िेखि शदनबार दबहान १०:०० बजे िेखि साझा ६:०० बजे सम्म 

 

आइची अन्तराशदरि य संर्  

 

आईची अन्तराशदरि य प्लाजा दभत्र, आईची प्रीफेकु्चरल सरकार सन्नोमारु एनेक्स १ , 

२-६-१, सन्नोमारू, नाका-कु, नािोया, आइची 

 

 
 

[परामशश कसरी बुक िने] 

  ☎ ०५२-९६१-७९०२ 



* कृपया परामशशको सामग्री छोटकरीमा िणशन िदिश नुहोस्, तादक हामी सामग्री तयार िनश सकछ ।ं 

 

यदि तपाईं जापानीस बोल्न सकु्नहुन्छ 

 

[परामशश फोन द्वारा पदन उपलब्ध छ] 

 

उपभोक्ता हटलाइन ☎１８８ 

 

आइची प्रीफेकु्चरल उपभोक्ता मादमला केन्द्र  

☎ 052-962-0999 

 

दिशेष परामशशिाताले तपाईंलाई उपभोक्ता मादमला सम्बिी मुद्दाहरू जसै्त उत्पािन- िा सेिा-

सम्बखित सम्झ ता, जालसाजी व्यिसाय अभ्यासको कारण क्षदत, बहु ऋण, र उत्पाि सम्बखित 

िुर्शटनाहरू को समाधान िोज्न समथशन िनुश हुनेछ। 

सोमबार िेखि शुक्रिार सम्म दबहान ९: ०० बजे िेखि साझा ४:३० बजे सम्म / शदनबार र आइतबार 

दबहान ९:०० बजे िेखि साझा ४:०० बजे सम्म 

(सािशजदनक दबिामा बन्द हुनेछ र दडसेम्बर २९ िते िेखि जनिरी ३ िते सम्म पदन बन्द हुनेछ) 

आइची दप्रफेकु्चरल अदफस स्थानीय स्वतन्त्रता १ एफ, २-३-२ सन्नोमारू, नाका-कु, नािोया 

 

* यी सामग्रीहरू पररितशनको अधीनमा भएकाले कृपया हामीलाई सम्पकश  िनुशहोस्। 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

 

उदाहरणस्वरुप, यी मुद्दाहरू मधे्य कुनैले पनन तपाइँलाई समस्या गराइरहेको छ? 

 

 



यनद तपाईहंरूले यसै्त समस्याको सामना गनुुभयो भने कृपया हामीलाई सम्पकु गनुुहोस्। 

 

केस ①    

मैले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको कारण यो नियो नक स्मारु्फोन मोडेलको लानग मूल्य सस्तो 

हुनेछ भनेर मलाई भननएको नियो, तर त्यो भएन। 

 

केस ② 

मैले मेल अडुर द्वारा पूणु रकमको भुक्तानी गरेको निए, तर समान आइपुगेन। 

 

केस ③ 

एउर्ो गलत क्लिकले गदाु म वयस्क साइर्मा दताु भएँ । 

 

केस ④ 

प्रयोग गररएको कार जुन मैले "एस इज" खरीद गरेको निए त्यो निनिएको छ, त्यसैले म नन: 

शुल्क ममुत चाहन्छु। 

 

केस ⑤ 

मैले अपारु्मेन्ट छोडेर जाँदा लानगने उच्च ममुत चाजुको भुक्तानी नतनुु पने हुन्छ? 

 

कुनै पनन मुद्दा सम्बक्लि परामशुको ननक्लि हामी यहाँ हानजर छौ।ं 

 

 


