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2 गाउँपालिका/नगिपालिकामा अपनाउनु पनने प्रलरिया

माइनम्बर	प्रणाली

2-1 माइनम्बर	प्रणाली	िन्ाले	

•  मु्तया तलका अिसथामा माइनम्बि आिश्यक पनने्छ। 
①  पेन्सन/बच्चा हुकावाउने भत्ता, वचवकत्सा सेिा प्ाति गनने बेलामा
②		 विदेशमा पैसा पठाउने बेलामा, साथै, विदेशबाट पैसा प्ाति गनने बेलामा
③		 बैङ्मा खाता खोल्ा

•  माइनम्बि प्योग गदावा, 
①		 उक् नम्बि, िास्तिमै तपाईँको माइनम्बि हो होइन
②		 तपाईँ साँच्चै नै पासपोटवा लगायतका अनुहािको िोटो भएको प्मारपत्कै मान्ेछ हो होइन भनेि वनश्य गरिन्छ। 

त्सले गदावा, तपाईँको माइनम्बि अरू व्खक्ले ्ुकक्ाएि प्योग गनवा सकै्न। 

2-2 माइनम्बर	रारका

माइनम्बि काडवा, जापानमा सुविराजनक तरिकाले जीविका गनवाका लावग आिश्यक IC वचप्स भएको काडवा हो। 

(1)	उले्क्खत	तथ्य	

अगावडको भागमा: नाम थि, ठेगाना, जन् वमवत, वलगि, अनुहािको िोटो 
प्छावडको भागमा: माइनम्बि 

अगावडको भागमा प्छावडको भागमा

(2)	रस्ो	बेलामा	प्रयोग	गनने	

•  साबवाजवनक ब्यखक्गत परिचयको कागजात को रूपमा प्योग गदावा
•  अनलाइनबाट आयकिको रोषरा गदावा
•  बालबच्चा सम्बन्ी भत्ता या वशशु स्ाहाि उद्ानमा भनावा गनने वनिेदन अनलाइन बाट गदावा
•  कखनभवनयन्स स्ोिबाट बसोबास पत् (ज्ुवमन ह्ोउ) को प्वतवलवप प्ाति गदावा (वबदाको वदनमा पवन वमलनेगाउंपावलका/

नगिपावलका अनुसाि कनभवनयन्स स्ोिबाट बसोिास पत्को प्वतवलपी प्ाति गनवा नसक्े पवन हुन्छ)
•  स्ास्थ्य वबमा काडवाको रूपमा प्योग गदावा 
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2 गाउँपालिका/नगिपालिकामा अपनाउनु पनने प्रलरिया

प्रयोग गन्ड सलकनछे स्ास्थ्य संस्ा/फ़ामनेसरीको बािछेमा लनम्न लिक्खत वछेवसाइटमा हछेनु्डहोस ।

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

(3)	क्नवेदन	गनने	क्वक्ि	

जापानमा बस्े ठेगाना वनरवाय भई, गाउँपावलका/नगिपावलकामा बसाइँ आएको सूचना दतावा गदावा, माइनम्बि काडवाको लावग 
वनिेदन िािाम पेस गनवा सवकन्छ (एक भाग बाहेक)। 

पवहलो पटक वनिेदन गदावा वनः शुल्क गनवा सवकने्छ।
बसाइँ आएको सूचना दतावा गदावा, वनिेदन वदन नपाएको व्खक्ले, पव्छ वमवतमा माइनम्बि काडवाको वितिर वनिेदन िािाम 

यहाँकै रिमा आइपुग्े भएकोले, वितिरको लावग वनिेदन िािाम प्योग गिेि वनम्न विवरबाट वनिेदन वदन सक्ुहुने्छ। 

①		 स्ाटकािोनबाट	क्नवेदन	
  मिाटवािोनले अनुहािको िोटो खखचेि, वितिर वनिेदन िािामको QR कोडबाट वनिेदन वदने WEB साइटमा 

एक्सेस गिेि
②		 रम्पु्टरबाट	क्नवेदन	
  वडवजटल क्ामिेाबाट अनुहािको िोटो खखचेि, वनिेदन वदन सवकने WEB साइटमा एक्सेस गिेि
③		 हुलारबाट	क्नवेदन	
  वितिर वनिेदन िािाममा अनुहािको िोटो टाँसेि, आिश्यक तथ्यहरू उल्ेख गिी, तोवकएको खाममा हालेि 

पोस् बक्समा हालने 
④		 प्रमाण-पत्मा	प्रयोग	गनने	िोटो	क्खचे्	मेक्सनबाट	क्नवेदन	(वमलन ेमोडेलको मेवसनबाट मात्) 
  टच्ख प्ानेल चलाएि, पैसा हाली, वितिर वनिेदन िािामको QR कोडको बािकोड रिडिमा देखाउने। आिश्यक 

तथ्यहरू इनपुट गिी, िोटो खखचेि पठाउने। 
⑤		 बसोबास	रहेरो	गाउँपाक्लरा/नगरपाक्लरारो	राउण्टरबाट	क्नवेदन (कुनै-कुनैमा नवमलने) 
  वितिर वनिेदन िािाममा आिश्यक तथ्यहरू उल्ेख गिी, बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकामा पेस 

गनने

*  गाउँपावलका/नगिपावलकाको काउण्टिमा वनिेदन वदएमा, माइनम्बि काडवा हुलाकबाट पवन प्ाति गनवा सवकने्छ। 

लवस्तृतमा तिको वछेबसाइटबाट लनश्चय गनु्डहोस्। 

https://www.kojinbango-card.go.jp/en-kofushinse/

(4)	 प्राति	गनने	क्वक्ि	

वनिेदन वदएि लगभग 1 मवहना पव्छ, गाउँपावलका/नगिपावलकाबाट पोस्काडवा आइपुग्े्छ।
उक् पोस्काडवा ि आिश्यक कागजात वलएि, आफनो माइनम्बि काडवा वलन जानुपदवा्छ। 

लवस्तृतमा तिको वछेबसाइटबाट लनश्चय गनु्डहोस्। 

https://www.kojinbango-card.go.jp/en-uketori/

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
https://www.kojinbango-card.go.jp/en-kofushinse/
https://www.kojinbango-card.go.jp/en-uketori/


19

परिच्
छेद-1

परिच्
छेद-3

परिच्
छेद-2

परिच्
छेद-4

परिच्
छेद-5

परिच्
छेद-6

परिच्
छेद-7

परिच्
छेद-8

परिच्
छेद-9

परिच्
छेद-10

परिच्
छेद-11

परिच्
छेद-12

2 गाउँपालिका/नगिपालिकामा अपनाउनु पनने प्रलरिया

2-3 माइनम्बर	रारका	प्रयोग	गदाका	साविानी	अपनाउनुपनने	बँुदा

•  नाम थि, ठेगाना आवदमा परिितवान आएमा, बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकामा सूचना दतावा गनुवापनने्छ। 
•  माइनम्बि काडवा िैर िहने म्ाद ि बसोबास अिरी पूिा हुने वदन सिह हुने्छ। 
•  बसोबास अिरीकोनिीकिर पश्ात्ख, माइनम्बि काडवा िैर िहने म्ाद वभत्मा, बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकाबाट, 

माइनम्बि काडवाको निीकिर गनुवाहोस्ख। 
*  बसोबास अिरी निीकिर भए पवन, माइनम्बि काडवा िैर िहने म्ाद स्चावलत रूपमा परिितवान हुने्ैछन। 

*  बसोिास वनिेदनको समयमा उत्पन् हुने वबशेष अिरीको बािेमा ्ाल गनुवा पनने हुन्छ । 

  माईनम्बि काडवाको अखन्तम म्ादसम्ममा बसोिास गनने अिरीको नवबकिर हुन नसक्े देखखएमा २ मवहना (वबशेष अिरी) माईनम्बि काडवाको म्ाद 
लम्बाउनु आिश्यक हुन्छ । 

  नयां आिावसय काडवा वलएपव्छ पुन: माईनम्बि काडवाको म्ाद नयां आिास अिरी पूिा हुने वदनसम्म लम्बाउनु पनने हुन्छ । 

लवस्तृत लवविणको िालग लनम्न वछेबसाइट हछेनु्डहोस्।

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/ 
basic_resident_registration_card.html

2-4 अन्य

अन्य विषयिस्तु तलको िेबसाइटबाट वनश्य गनुवाहोस्ख। 

माइनम्बि प्रणािरी 

https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/
index.html

माइनम्बि कार्ड 

https://www.kojinbango-card.go.jp/en/ 

टेवलिोनबाट गरिएको प्श्न पवन वलने गरिएको ्छ। 

कि सछेन्ि 
(सोम देखख शुरि 9:30-20:00, शवन, आइत, वबदाको वदन 9:30-17:30) 

◎ जापानरी भाषा
TEL	0120-95-0178

◎ अङ्ग्छेजरी भाषा, ल्चलनयाँ भाषा, कोरियािरी भाषा, स्छेनरी भाषा, पुत्डगािरी भाषा 
TEL	0120-0178-27

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/basic_resident_registration_card.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/basic_resident_registration_card.html
https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/index.html
https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/index.html
https://www.kojinbango-card.go.jp/en/
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	(2)	श्रम सर्तको स्पष्टीकरण 


	ज्याला
	(1)	न्यूनतम ज्याला भन्नाले
	(2)	न्यूनतम ज्यालाको विशेषता 
	(3)	बिदा भत्ता 



	काम गर्ने बेलाको नियम
	ज्याला भुक्तानी तरिका
	श्रम समय/ब्रेक टाइम/छुट्टीको दिन
	(1)	श्रम समय 
	(2)	ब्रेक टाइम 
	(3)	छुट्टीको दिन
	(4)	आपूर्ति-कर्मचारीको श्रम सर्त निर्णय सम्बन्धित दायित्व 



	अतिरिक्त समय श्रम/छुट्टीको दिनको श्रम
	(1)	अतिरिक्त समय श्रम/छुट्टीको दिनको श्रम 
	(2)	थप ज्याला 


	मातृत्व स्वास्थ्य व्यवस्थापन/प्रसूति अगाडि र पछाडिको बिदा/शिशु स्याहार बिदा/हेरविचार बिदा
	(1)	गर्भवती भएपछि 
	(2)	प्रसूति अगाडि र पछाडिको बिदा 
	(3)	शिशु स्याहार बिदा 
	(4)	हेरविचार बिदा 



	अवकाश/बर्खासी आदि
	(1)	अवकाश 
	(2)	बर्खासी 
	(3)	कम्पनी टाट
	(4)	रोजगारी बिमा (आधारभूत भत्ता) 
	(5)	काम खोज्ने गतिबिधी



	स्वास्थ्य र सुरक्षा
	सुरक्षित/आरामदायी कार्यस्थल वातावरण
	(1)	श्रम स्वास्थ्य-सरसफाइ तथा सुरक्षा ऐनको विषयवस्तु
	(2)	स्वास्थ्य परीक्षणहरू
	(3)	चिकित्सकको सोधपुछ तथा मार्गनिर्देशन



	काममा भएको चोटपटक/बिरामी आदिको क्षतिपूर्ति (श्रमिक दुर्घटना बिमा)
	(1)	श्रमिक दुर्घटना बिमा लागु हुँदाको प्रवाह
	(2)	अन्य सतर्कता अपनाउनुपर्ने बुँदा 


	लैङ्गिक विभेद गर्न निषेध
	(1)	काम खोजीको समय
	(2)	कम्पनी प्रवेश पश्चात्


	ह्यारेसमेन्ट रोकथाम उपाय
	विदेशी नागरिक रोजगारी व्यवस्थापन दिशानिर्देश
	कर्मचारी बिमा/श्रम बिमा
	स्वास्थ्य बिमा/नागरिक स्वास्थ्य बिमा
	नागरिक पेन्सन/कर्मचारी पेन्सन बिमा
	केयर गिभिङ् बिमा
	रोजगारी बिमा
	(1)	लागु हुने दायरा
	(2)	बिमा शुल्कको वहन


	श्रमिक दुर्घटना बिमा

		परिच्छेद-4	प्रसूति/बच्चा हुर्काउने
	गर्भावस्थामा गर्ने प्रक्रिया
	गर्भावस्थाको सूचना दर्ता र मातृशिशु स्वास्थ्य पुस्तिका (बोसि तेच्यो)को वितरण आदि
	गर्भवती महिला स्वास्थ्य चेकजाँच
	स्वास्थ्यकर्मी/सुँडेनीहरूले घरमै आएर दिने मार्गनिर्देशन सेवा
	आमाबुवाले लिने कक्षा
	प्रसूति भए पश्चात्को प्रक्रिया 
	जन्म दर्ता
	(1)	जन्मको सूचना दर्तामा आवश्यक पर्ने वस्तु 
	(2)	अन्य प्रक्रिया


	जन्म भएको बच्चाको स्वदेशमा हुने सूचना दर्ता
	प्रसूति खर्च र विभिन्न भत्ताहरू
	प्रसूति एकमुष्ट रकम
	प्रसूति भत्ता रकम
	शिशु स्याहार बिदा लाभ रकम
	(1)	शिशु स्याहार बिदा अवधिको लाभ
	(2)	आवधिक कामदार (म्यादी करार श्रमिक) भएमा 


	बालबालिका भत्ता
	(1)	प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति
	(2)	प्राप्त गर्ने विधि
	(3)	प्राप्त गर्न सकिने राशि 
	(4)	प्राप्त गर्ने समयाकाल



	शिशु स्याहार
	दुधे बालक स्वास्थ्य चेकजाँच
	खोप
	बच्चाको चिकित्सा खर्च
	विद्यालय जानु पूर्वका बच्चाको लागि बनाइएको सुविधा स्थल
	(1)	शिशु स्याहार केन्द्र
	(2)	किन्डरगार्टेन
	(3)	मान्यता प्राप्त बाल उद्यान 



	विद्यालय पश्चातको बाल क्लब (विद्यालय पश्चातको हेरचाह)
	फ्यामिलि सपोर्ट सेन्टर

		परिच्छेद-5	शिक्षा
	जापानको शिक्षा प्रणाली
	प्राथमिक विद्यालय/माध्यमिक विद्यालय
	उच्च माध्यमिक तहको विद्यालय
	विदेशी विद्यालय
	रात्रीकालीन निम्न माध्यमिक विद्यालय
	निम्न माध्यमिक विद्यालय पास सरहको मान्यता परीक्षा
	उच्च माध्यमिक तहको विद्यालय पास सरहको मान्यता परीक्षा
	उच्च शिक्षा अध्ययन निकाय (स्नातक कलेजहरू)
	उच्च शिक्षा अध्ययन निकायको भर्ना परीक्षा
	पढाइ खर्चको आर्थिक टेवा
	अध्ययन सहायता
	उच्च माध्यमिक तहका विद्यालयहरूको अध्ययन टेवा रकम
	उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्ति लाभ रकम
	उच्च शिक्षा अध्ययन चरणको छात्रवृत्ति 
	जापानी भाषा अध्ययन
	जापानी भाषा को बारेमा
	जापानी भाषा शिक्षाको सन्दर्भ फ्रेमवर्क
	जापानी भाषा अध्ययन गर्ने ठाउँ
	(1)	जापानी भाषा विद्यालय
	(2)	स्थानीय जापानी भाषा कक्षा
	(3)	सञ्चार प्रणाली शिक्षा/दूर शिक्षा 



	जापानी भाषा अध्ययनको वेबसाइट “चुनागारु हिरोगारु निहोन्गोदेनो कुरासी” (बोलिचालीको नाम: चुनाहिरो)

		परिच्छेद-6	चिकित्सा उपचार
	चिकित्सा निकाय 
	चिकित्सा निकायको प्रकार
	चिकित्सा निकाय खोज्ने
	चिकित्सा उपचार बिमा
	स्वास्थ्य बिमा
	(1)	सामेल हुन आवश्यक सर्त
	(2)	बिमा शुल्क
	(3)	प्रदान गरिने लाभका अन्तर्वस्तु 



	नागरिक स्वास्थ्य बिमा
	(1)	सामेल हुन आवश्यक सर्त
	(2)	सामेल हुने/त्याग्ने प्रक्रिया 
	(3)	बिमा शुल्क
	(4)	प्रदान गरिने लाभका अन्तर्वस्तु



	वयोवृद्ध व्यक्तिको चिकित्सा उपचार प्रणाली
	(1) सामेल हुन आवश्यक सर्त
	(2)	सामेल हुने/त्याग्ने प्रक्रिया
	(3)	बिमा शुल्क
	(4)	प्रदान गरिने लाभका अन्तर्वस्तु



	औषधी
	फार्मेसी
	ड्रग स्टोर

		परिच्छेद-7	पेन्सन/समाज कल्याण
	पेन्सन
	नागरिक पेन्सन
	(1)	बिमित (सामेल हुने व्यक्ति) एवम् सामेल प्रक्रिया 
	(2)	बिमा शुल्क 
	(3)	बिमा लाभ 



	कर्मचारी पेन्सन बिमा
	(1)	बिमित (सामेल हुने व्यक्ति)
	(2)	बिमा शुल्क 
	(3)	बिमा लाभ 



	'स्वदेश फिर्ती हुँदाको एकमुष्ट रकम’
	केयर गिभिङ् बिमा
	सामेल हुनको लागि दायरामा पर्ने व्यक्ति
	बिमा शुल्क
	केयर गिभिङ् सर्भिसको उपयोग
	बाल कल्याण
	बालबालिका भत्ता
	बालबालिका लालनपालन भत्ता
	विशेष बालबालिका लालनपालन भत्ता
	अपाङ्ग बालबालिका कल्याण भत्ता
	अपाङ्गता कल्याण
	हाते परिचयपत्र
	अपाङ्ग व्यक्ति/अपाङ्ग बच्चाको लागि प्रशासनिक सेवा
	जीवनयापन संरक्षण
	जीवनयापन संरक्षण प्राप्त गर्ने क्रमको आवश्यक सर्तहरू
	(1)	सम्पत्तिको उपयोग 
	(2)	क्षमताको उपयोग 
	(3)	अन्य लाभ आदि 
	(4)	पालनपोषण गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका व्यक्तिद्वारा गरिने पालनपोषण 



	संरक्षणको प्रकार र विषयवस्तु
	गुजारा चलाउन गाह्रो व्यक्तिलाई आत्मनिर्भरतामा टेवा दिने व्यवस्था

		परिच्छेद-8	कर रकम
	आय कर
	कर-चुक्ता गर्ने दायित्व भएको व्यक्ति र कर लागुको दायरा भित्र पर्ने आयको परिधि
	(1)	बसोबासी 
	(2)	गैर-स्थायी बसोबासी
	(3)	गैर-आवासी



	आय करको 'अन्तिम कर फिर्ती निवेदन' (खाकुतेइ सिन्कोकु) र कर चुक्ता
	(1)	अन्तिम कर फिर्ती निवेदन'(खाकुतेइ सिन्कोकु) दिन आवश्यक व्यक्ति
	(2)	अन्तिम कर फिर्ती निवेदन' (खाकुतेइ सिन्कोकु) गर्दा आय कर फिर्ता हुने व्यक्ति
	(3)	अन्तिम कर फिर्ती निवेदन'(खाकुतेइ सिन्कोकु) एवम् कर चुक्ताको म्याद
	(4)	जापानबाट बहिर्गमन हुँदा 



	आयबाट हुने प्रमुख कटौतीहरू
	(1)	नजिकका नातेदारलाई पालनपोषण गरिरहेको भएमा 
	(2)	पति/पत्नी भएमा
	(3)	कर्मचारी बिमा शुल्क भुक्तानी गरेको भए
	(4)	जीवन बिमा शुल्क आदि भुक्तानी गरेको भए
	(5)	चिकित्सा उपचार खर्च भुक्तानी गरेको भए



	वार्षिक आयकर कट्टी र वर्षान्तको समायोजन
	कर सन्धि बमोजिमको विशेष प्रावधान
	बसोबास कर
	बसोबास कर भन्नाले
	बसोबास करको चुक्ता
	अन्य
	उपभोग कर
	आफ्नो सवारी साधन भएका व्यक्तिले भुक्तानी गर्ने कर रकम
	सवारी साधन कर/हलुका सवारी साधन कर
	(1)	सवारी साधन कर/हलुका सवारी साधन करको वातावरणीय क्षमता दर
	(2)	सवारी साधन कर/हलुका सवारी साधन करको वर्गीकृत दर


	सवारी साधन वजन कर
	अचल सम्पत्ति कर
	कर रकम सम्बन्धी सोधपुछ ठेगाना
	राष्ट्रिय कर सम्बन्धी सोधपुछ
	(1) टेलिफोन परामर्श सेन्टर
	(2)	ट्याक्स आन्सर (धेरै सोधिने कर सम्बन्धी प्रश्न)
	(3)	राष्ट्रिय कर विभागको वेबसाइट जानकारी



	स्थानीय करसम्बन्धी सोधपुछ

		परिच्छेद-9	यातायात
	ट्राफिक नियम
	हिँड्दा सोच्नु पर्ने कुराहरू
	(1)	आवतजावत गर्दा 
	(2)	बाटो काट्ने तरिका 
	(3)	राती सडकमा हिँड्दा



	साइकल चढ्दा सोच्नु पर्ने कुराहरू
	(1)	साइकल चलाउने नियम ”साइकल सुरक्षित प्रयोगको 5 सिद्धान्त"को पालना 
	(2)	चौबाटो पार गर्ने तरिका 


	सवारी साधन (मोटरबाइक समेत) ड्राइभिङ गर्दा
	सवारी चालक अनुमति
	जापानको सवारी चालक अनुमति लिने
	जापानको सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण आदि
	सवारी चालक अनुमतिको पोइन्ट सिस्टम
	सवारी साधन (मोटरबाइक समेत)को स्वामित्व
	सवारी साधनको दर्ता
	(1)	दर्ता प्रक्रिया आवश्यक हुने बेला र दर्ता प्रक्रियाको नाम 
	(2)	दर्ता प्रक्रिया हुने स्थान र सोधपुछ ठेगाना


	ग्यारेज प्रमाण
	सवारी साधन (केही मोटरबाइक समेत)को जाँच
	सवारी साधन बिमा
	(1)	हर्जाना बिमा (म्युचुअल एड)
	(2)	ऐच्छिक बिमा (म्युचुअल एड)


	सडक दुर्घटना आइपरेको अवस्थामा के गर्ने
	सवारी रोक्ने
	एम्बुलेन्स/प्रहरीलाई खबर गर्ने
	चिकित्सकको निदान
	सडक दुर्घटना प्रमाणपत्रको निवेदन

		परिच्छेद-10	आपत-विपद्
	आपतकालीन टेलिफोन सेवा
	आकस्मिक बिरामी/चोटपटक, आगलागी आदि(119 नम्बर)
	सडक दुर्घटना/आपराधिक क्षति (110 नम्बर)
	विपद्
	समुन्द्री आँधी या 'एकत्रित भारी वर्षात्'
	(1)	खोला-नदीमा बाढी 
	(2)	भूस्खलन 


	भूकम्प
	सुनामी
	ज्वालामुखी विस्फोट
	आश्रय
	आश्रय स्थल
	'आश्रय लिने जानकारी'
	आश्रय लिन जाने तरिका
	विपद्को बेलामा उपयोगी हुने मौसम जानकारी हासिल गर्ने

		परिच्छेद-11	बासस्थान
	जापानको आवास गृह बारेमा 
	आफ्नै घर
	सार्वजनिक आवास गृह
	UR भाडाको आवास गृह
	निजी भाडाको आवास गृह
	गृह प्रवेश बारेमा
	सार्वजनिक आवास गृह
	UR भाडाको आवास गृह
	निजी भाडाको आवास गृह

		परिच्छेद-12	दैनिक जीवनयापन गर्दाको नियम तथा चलनहरू
	जीवनयापन गर्दाको नियम
	फोहर
	(1)	फोहर निकाल्ने आधारभूत नियम 
	(2)	गैरकानुनी फोहर विसर्जन इत्यादि (अवैध रूपमा फोहर फाल्ने) 
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