सेन्दाई सिसि वािर वर्कि ब्युरो को सुचना
वाटर वर्कस ब्युरो :पानी सम्बन्न्ि सेवाहरु व्यवन्थित गने एउटा संगठन

Ⅰ पानीर्ो सिल भुक्तानी गने तररर्ा

सेन्दाई न्सटिमा तपाईंले हरे क दुई मन्हनामा एकपिक पानी (र ढल न्नकासी)को शुल्क भुक्तान गनुप
ु ने हुन्छ। तपाईंसँग भुक्तानीका
न्तन न्वकल्पहरु छन् ।
कृ पया ध्यानमा राख्नुहोस् कक तपाईंले सुन्चत गरे को म्यादसम्म आफ्नो पानीको न्बल भुक्तान गनु असफल हुनुभएमा, तपाईंलाई
जानकारी गराइनेछ । यकद त्यसपन्छ पन्न शुल्क बुझाउन सक्नु भएन भने तपाईंको पानी आपूर्तु काटिने छ ।

(1) न्वकल्प १ बैंक एकाउन्ि माफु त
तपाईंले भुक्तान गनुप
ु ने रकमलाई थवचान्लत रुपमा तपाईंको बैंक वा हुलाक कायाुलय बैंक (यूच्यो बैंक)को खाताबाि काटिनेछ । बैंक
एकाउन्ि भुक्तानीको लान्ग कृ पया आफ्नो बैंक वा हुलाक कायाुलय वा वािर वकु स ब्युरोलाई आवेदन कदनुहोस् | आवेदन सककएपन्छ
तपाईंले बैंक एकाउन्ि माफु त भुक्तान हुने ट्रान्सफर न्मन्त सम्बन्न्ि सूचना पाउनु हुनेछ र त्यहीं ट्रान्सफर न्मन्त नै पानी शुल्क बुझाउने
म्याद हुनेछ ।

(2) न्वकल्प २. क्रेन्िि कािु माफु त
तपाइँ ले क्रेन्िि कािुबाि पन्न थवचान्लत (अिोमेटिक) रूपमा न्तनु सक्नुहुन्छ । यसको लान्ग कृ पया हाम्रो वािर वकु स ब्युरोमा बुझ्न
आउनुहोस् या सम्पकु गनुुहोस । यहाँ क्रेन्िि कािु माफु त न्तने िकु मेन्िहरु बनाइने छ र आवेदन पश्चात् तपाईंलाई सुन्चत गराइनेछ ।

(3) न्वकल्प ३. व्यन्क्तगत रूपमा भुक्तानी गने
बैंक एकाउन्ि र क्रेन्िि कािु माफु त रकम न्तने बाहेक व्यन्क्तगत रूपमा पन्न भुक्तानी गनु न्मल्छ । पानीको न्बल तपाईंको घरमा
पठाइनेछ । कृ पया न्बलमा उल्लेख गटरएको रकम आफु लाई पायक पने पसल (कोन्न्बन्न), बैंक वा हुलाक कायाुलय (युच्यो बैंक ) तिा
वािर वकु स ब्युरोको भुक्तानी काउन्िरहरुमा कदइएको म्याद न्भत्र भुक्तान गनुुहोस् ।

Ⅱघर सदाुको न्वन्ि
घर सनुभ
ु न्दा कन्म्तमा पन्न एक हप्ता अगान्ि, वािर वकु स ब्युरोलाई जानकारी गराउनुहोस् । हाम्रो कमुचारी तपाईं सने कदन तपाईंको
घरमा आउनेछ । कृ पया घर सने न्मन्तसम्मको पानी (र ढल न्नकासी) शुल्क त्यसै समयमा उक्त कमुचारीलाई भुक्तान गनुुहोस् ।

वािर वकु स ब्युरोको न्बल न्तने ठाउँ
 दन्िणी शुल्क भुक्तानी सेन्िर

फोन: 022-304-0023

ताइहाकु कु न्मनामी ओउनोदा 29-1
（सेन्दाई सससट वाटर वर्कस ब्युरो अकफस पन्हलो तला）

 उत्तरी शुल्क भुक्तानी सेन्िर

फोन: 022-371-8830

इजुमी कु इजुमी च्यूओउ 2-1-1
（इजुमी वािुअकफस तेस्रो तला）

 न्सटिअकफस शुल्क भुक्तानी सेन्िर
आवोबा कु कोकु बुन्च्योउ 3-7-1
（सेन्दाइ न्सटिअकफस पन्हलो तला ）

