
जापानी (ननहोन्गो)

मेरो नम्बर व्यापक टोल-फ्री नम्बरहरू

TEL:0120-95-0178
*तपाईंले कल गनन सके्न समय निनअनुसार फरक-फरक हुन्छ।

सोमबार िेखि शुक्रबार सम्म ९:३० िेखि ८:०० सम्म
शननबार, आइतबार र सार्नजननक नबिाका निन नबहान ९:३० िेखि सााँझ ५:३० बजेसम्म ।

(मेरो नम्बर कार्न र माइनर पोइन्टका लानग, नबहान ९:३० िेखि ८:०० बजेसम्म)

नर्िेशी भाषाहरू
मेरो नम्बर कार्नको बारेमा

TEL:0120-0178-27
फोन नलागेको समयमा 0570-064-738

* तपाईंले कल गनन सके्न समय भाषाअनुसार फरक हुन्छ।

・ English（अंगे्रजी ）、中文（निननयााँ）、한국어（कोररयन）
Español（स्पाननस)、Português（पोतुनगाली）

९:३० िेखि ८:०० सम्म

・ ภาษาไทย（थाइ भाषा）、नेपाली भाषा（नेपाली भाषा）、

Bahasa Indonesia（इन्डोनेनसयन भाषा ）

९:०० िेखि ६:०० सम्म

・ Tiếng Việt（नभयतनामी）、Pilipino（नफनलनपनो）

१०:०० िेखि ७:०० सम्म

माइनर पोइन्टको बारेमा

TEL:0570-028-125
※ फोन कल गनन सनकने समय

English（ अंगे्रजी ）、中文（ निननयााँ ）、한국어（ कोररयन ）、

Español（स्पाननस ）、Português（ पोतुनगाली ）

९:३० िेखि २०:०० सम्म

हामीलाई यहााँ सम्पकन गनुनहोस !

मेरो नम्बर कार्न के हो?

मेरो नम्बर फोटो भएको कार्न हो जुन पनहिान प्रमाणीकरण कागजातको रूपमा प्रयोग गनन

सनकन्छ। आईसी निपको इलेक्ट्र ोननक प्रमाणपत्र नर्नभन्न सेर्ाहरूको लानग प्रयोग गनन सनकन्छ

जसै्त अनलाइन ननर्ास प्रनक्रया आरे्िन र अखिम कर ररटनन (ई-कर)।

पहिलो पटक शुल्क हि: शुल्क छ!

माइिर पोइन्टका आवेदि

हवहिको लाहि िामीसँि परामशश

ििुशिोस्!

अिाडी पछाडी

झि् सहिलो र सुहविाििक

तररकाले िीहवका ििशका लाहि

अहिलै्य माइिम्बर कार्शको हिवेदि ििुशिोस्!

अध्यािमिको वेबसाइटमा पहि

िामी १६ वटा भाषामा मािशदशशि

िरेका छौ !

हेनुन होला



★申込み用の交付申請書と封筒は入管でももら
えます！

चरण 1 आरे्िन फारम भने

"व्यखिगत नम्बर सूिना" मा तपाईंको मेरो नम्बर लेखिएको छ!

बायााँको को नम्बर तपाईको मेरो नम्बर हो

"व्यखिगत नम्बरको सूिना" तपाईंको घरमा साधारण ितान
गररएको मेल द्वारा रे्नलभर गररनेछ २ िेिी ३ हप्ता मा तपाईं

ननर्ासमा हुलाक बाट पठाइने छ।

यनि तपाईं अझै सम्म ननर्ासीको रूपमा ितान गनुनभएको छैन

भने, पनहले तपाईंले नगरपानलका कायानलयमा ननर्ासीको
रूपमा ितान गनन आर्श्यक छ। त्यस समयमा, कार्नको लानग
आरे्िन गनुनहोस ।

कार्नको आरे्िन गनन को लागी, तपाईं पीसी र्ा स्माटनफोन
बाट आरे्िन गनन सकु्नहुनेछ, तपाईाँ ले आईर्ी फोटो मेनशन

पनन प्रयोग गनन सकु्नहुन्छ (जापानी मात्र)

कार्नको आरे्िन र माइनर पोइन्ट प्राप्त गने तररका

अनुहारको फोटो नलने

तररका

・ साइज लम्बाई 4.5cm × िौडाई

3.5ｃｍ
・अगानर्, टोपी छैन, पृष्ठभूनम छैन, कालो र
सेतो ठीक छ

・ब्याक ग्रराउण्ड मा केही भाएको

・अनुहार राम्रोसाँग निेखिएको
・ टोपी र्ा िश्मा लगाएको ।。प्रयोग गनन सनकने छैन

चरण 3 माइनर पोइन्टहरूको लानग आरे्िन गने

माइनर पोइन्ट ियन गररएको भुिानी प्रिान गररने छ । तपाईंको मनपने भुिानी

प्रिायकहरू मधे्य एक रोज्नुहोस । तपाईं स्माटनफोन, पीसी, र माइनर पोइन्ट प्रनक्रया

स्पटहरूमा आरे्िन गनन सकु्नहुन्छ!

नर्सृ्ततमा...

TEL:0120-95-0178(जापानी）

TEL:0570-028-125(नर्िेशी भाषा）

मा परामशन गनुनहोस !

*तपाईं ९:३०िेखि ८:०० सम्म कल गनन सकु्नहुन्छ।

* ५ नर्िेशी भाषाहरू प्रयोग गनन सनकन्छ।

English（अंगे्रजी）、中文（निननयााँ）、한국어（कोररयन）、
Español（स्पाननस）、Português（पोतुनगाली）

यो निनो

माकन हो!

हेनुन होला

★ अध्यािमि कार्ाशलर्मा पिी आवेदि फारम प्राप्त ििश सकु्नहुिेछ!

・ आरे्िन फारममा आर्श्यक र्सु्तहरू भनुनहोस 

・ ६ मनहनानभत्र खििेको फोटो टााँसु्नहोस 

चरण 2 तपाईंको कार्नको लानग आरे्िन गनुनहोस र प्राप्त

गनुनहोस 

(१) जब सबै आरे्िन फारमहरू पूरा भएको

छ, ठेगाना टासेर िाममा राख्नुहोस (२) 
यसलाई पोस्ट बक्समा राख्नुहोस 。

करीब एक मिीिा पंछी ...

(३) तपाईंले एक पोस्टकार्न प्राप्त हुनेछ.
(४) यो पोस्टकार्नमा लेखिएको छ रे्नलभरी

स्थानमा जानुहोस ।

(५) काउन्टरमा नपन सेट गरेर कार्न प्राप्त
गनुनहोस 

िब तपाईलंाई आफ्िो मेरो िम्बर

थािा िभएमा
मेरो िम्बर िो थािा हुिे समर्मा

(१) आफू बसे्न नगरपानलकाको नगरपानलका

कायानलयमा जानुहोस ।

(२)िरिास्त फाराम भरेर पेश गनुनहोस

करीब एक मिीिा पंछी ...

(3) मेरो नम्बर कार्न
घर पुगे्नछ।

* नगरपानलका अनुसार
नर्नध (३) बाट (५) बायााँ मा प्राप्त गनन गने

तररका हूनसके्न छ 。

अध्यािमिको वेबसाइटमा पहि

िामी १६ वटा भाषामा मािशदशशि

िरेका छौ !


