【नमन
ु ा】

↓यो तपाईंको “टोकन नम्बर” हो। सुरक्षक्षतसाँग राख्नुहोस ्।
टोकन नम्बर

नेपाली

आवेदकको (घरधनी) नाम

ネパール語
←बायााँ पट्टिको पेर् चाट्टहाँ भत्ता पाउनको लागग आवेदन फाराम (पर्
ु ाा) हो।
↓तल लेखिएको व्याख्या हे दै आवेदन फाराम (पुर्ाा) भनह
ुा ोस ्।
भररसक्नभ
ु यो भने बायााँ पट्टिको पेर् काटे र साँगै पठाइएको र्वाफ ट्टदने िाममा हाल्नह
ु ोस ् र हुलाकद्वारा पठाउनह
ु ोस ्।

आवेदन फाराम (पर्
ु ाा) (बायााँ पट्टिको पेर्) भने तररका

रातो अक्षरको भागलाई डट-पेन प्रयोग गरे र र्ापानी वा अंग्रर्
े ीमा भनह
ुा ोस ्।
र्ापानी पात्रो थाह छै न भने अंग्रर्
े ी पात्रोमा लेख्नह
ु ोस ्।

1．आवेदक (घरधनी)【नमन
ु ा】
यहााँ काटे र बायााँ पट्टिको कागर् र्वाफ ट्टदने िाममा हाल्नह
ु ोस ्।
ु ोस ् र हुलाकद्वारा पठाउनह

（

（िाताकाना）
घरधनीको नाम

ममतत

मलङ्ग

2022साल３मट्टहना15ताररि

अट्टहलेको ठे गाना र फोन नम्बर

र्न्म ममतत

ギミレ ラム

GHIMIRE RAM

1980साल12मट्टहना10ताररि

फोन

●पछाडी पट्टिको 【शपथ / सम्झौता】सबै पक्का गरे र सहमत हुनभ
ु यो भने यो फाराम भनह
ुा ोस ्।
●घरधनी नभई प्रतततनगधले भत्ताको लागग आवेदन ट्टदने िण्डमा पछाडी पट्टि भएको “घरधनीको हस्ताक्षर” गनुा र्रुरी छ।

２．घरका सदस्यहरूको अवस्था【नमन
ु ा】
（िाताकाना）
घरको सदस्यको नाम

（１．आवेदक）

घरधनी
मसतको मलङ्ग
सम्बन्ध

अट्टहलेको ठे गाना र 2021साल र्नवरी １ताररिको ठे गाना फरक छ कक ?

र्न्म ममतत

2021साल र्नवरी１ताररिको ठे गाना(“फरक” छ भने)
एउटै छ।

本人
आफू

फरक छ।

ギミレ ニタ

एउटै छ।

GHIMIREKAZUKO
NITA
SENDAI

1980साल４मट्टहना10ताररि

ギミレ クリシュナ

फरक छ।
एउटै छ।

GHIMIRE KRISHNA

2010साल６मट्टहना10ताररि

ギミレ ラクシュミ

फरक छ।
एउटै छ।

GHIMIRE LAXMI

1950साल７मट्टहना10ताररि

फरक छ।
एउटै छ।

साल

मट्टहना

ताररि

फरक छ।

●घरधनीको पररवारका सबै सदस्यहरूको र्ानकारी भनहुा ोस ्।
●अट्टहलेको ठे गाना र 2021साल र्नवरी１ताररिको ठे गाना एउटै छ भने “एउटै छ”मा ट्टटक लगाउनहु ोस ् तर अट्टहलेको ठे गाना र 2021साल
र्नवरी１ताररिको ठे गाना फरक छ भने “फरक छ”मा ट्टटक लगाएर 2021साल र्नवरी１ताररिकै ठे गाना लेख्नह
ु ोस ्।

）

３．बैंक िाता (सैद्धान्न्तक रूपमा घरधनीको नाम भएको िाता हुनपु छा )【नमन
ु ा】
ववत्तीय संस्थाको नाम

शािाको नाम

ककमसम

िाता नम्बर

घरधनीको नाममा दताा भएको िाता मात्र प्रयोग गना सककन्छ।

िातामा र्सरी लेखिएको छ त्यसरी नै लेख्नुहोस ्।

िातावालाको नाम (िाताकाना)

ギミレ

ラム

●भत्ता हामलएको चाहनह
ु ु ने िाताको “ववत्तीय संस्थाको नाम”, “शािाको नाम”, “िाता नम्बर” र “िातावालाको नाम(िाताकाना)” भनह
ुा ोस ्।
●र्तत कोमसस गरे पतन बैंक िाताद्वारा भत्ता पाउन नसक्नेहरूले भत्ताको लागग टे मलफोन（फोन: 0120-489-048）लाई कल गनह
ुा ोस ्।

बायााँ पट्टि भनुप
ा ने पेर्का साथै अरू पतन आवश्यक कागर्ातहरू छन ्। नमुनाको दोस्रो र तेस्रो पेर् पतन अवश्य हे नह
ुा ोस ्।

【नमन
ु ा】

※घरधनी

र्ापानी पात्रो थाह छै न भने अंग्रर्
े ी पात्रोमा लेख्नह
ु ोस ्।

आफैले आवेदन ट्टदनभ
ु एको हो भने यो भनुा आवश्यक छै न।

घरधनीमसतको सम्बन्ध

प्रतततनगधको नाम
ギミレ

प्रतततनगधको र्न्म ममतत

スニタ

GHIMIRE SUNITA

2000साल８मट्टहना10ताररि
फोन नम्बर

प्रतततनगधको ठे गाना

（ट्टदनको समयमा सम्पका हुने नम्बर）

मैले（घरधनी） बसोबास कर छुट पाएका घरहरूलाई ट्टदइने अस्थायी भत्ता तथा र्ाडो यामको लागग राहतको आवेदन (पर्
ु ाा) ट्टदने अतन भत्ता पाउने
काम मागथ उल्लेखित व्यन्क्तलाई सुम्पनेछु। (तर र्ाडो यामको लागग राहत चाट्टहाँ योग्य भएको र म्यादसम्ममा आवेदन ट्टदएको हो भने मात्र)

हस्ताक्षर（घरधनी आफैले हस्ताक्षर गरे को हो भने छाप चाट्टहाँदैन）
घरधनीको हस्ताक्षर

GHIMIRE RAM

आफ्नो पष्ु टीकरणको फोटो कपी（बसोबास

ギミレ

काडा, फोटो सट्टहतको माइ नम्बर काडा इत्यादी）

※फोटो सट्टहतको माइ नम्बर काडा चाट्टहाँ अगाडडको भाग मात्र फोटो कपी गनह
ुा ोस ्।

अवश्य घरधनीकै पष्ु टीकरणको फोटो कपी टााँस्नह
ु ोस ्।

िाताको पासबक
ु वा एट्टटएम काडाको फोटो कपी

※ववत्तीय संस्थाको नाम , शािाको नाम, िाताको ककमसम , िाता नम्बर, िातावालाको नाम （िाताकाना）बझ्
ु न सक्ने फोटो कपी

तनम्न कुराहरूमध्ये कुनै एउटा फोटो कपी गरे र यो कागर्मा टााँस्नह
ु ोस ्।

अवश्य िातावालाको नाम, ववत्तीय
संस्थाको नाम, शािाको नाम(शािा कोडा)
र िाता नम्बर बुझ्न सक्ने पेर्को फोटो
कपी गनह
ुा ोस ्।

पासबुक

（यचु ो बैंक）

पासबक
ु

（युचो बैंकबाहे क ）

युचो बैंक प्रयोग गने िण्डमा पासबुकको
एट्टटएम काडा
पट्टहलो पेर् पल्टाएर तलमागथ सबै फोटो
（पासबकु नभएको िण्डमा ）
कपी गनह
ुा ोस ्।

※यो कागर्बाट बाट्टहर तनस्क्यो भने पतन केही फरक पदै न। हुलाकद्वारा पठाउने बेला पल्टाएर िाममा हाल्नह
ु ोस ्।
※यो कागर्मा सबै टााँस्न नसकेमा पष्ु टीकरणहरू कपी गरे को कागर्को पछाडी पट्टि घरधनीको ठे गाना र नाम लेिेर र्वाफ ट्टदने िाममा साँगै
हाल्न पतन सक्नह
ु ु न्छ।

※2021 आगथाक वर्ाको बसोबास कर छुट पाएको प्रमाण पत्रको फोटो कपी चाट्टहाँ यो कागर्मा नटााँस्नहु ोस ्।
बरु र्वाफ ट्टदने िाममा अरू कागर्हरूसाँगै हाल्नह
ु ोस ् ।

【बझ
ु ाउनप
ु ने कागर्ातहरू】

（पठाउनुभन्दा अगाडड बुझाउनुपने कागर्ातहरू सबै छन ् कक छै नन ् भनेर तलका बाँद
ु ाहरू हे रेर पक्का गनह
ुा ोस ्।）

□ बसोबास कर छुट पाएका घरहरूलाई ट्टदइने अस्थायी भत्ता तथा र्ाडो यामको लागग राहतको आवेदन फाराम (पुर्ाा)
□ आवेदकको पुष्टीकरण पत्रको फोटो कपी【आवेदन फाराम（पुर्ाा）मा टााँस्नुहोस ्।】
※आफ्नो पुष्टीकरण पत्रका उदाहरणहरू：बसोबास काडा, सवारी चालक अनुमतत पत्र वा फोटो सट्टहतको माइ नम्बर काडा (अगाडड पट्टि) र्स्ता कुराहरूमध्ये एउटाको फोटो कपी
□ बैंक िाता पक्का गना सक्ने कागर्को फोटो कपी【आवेदन फाराम（पुर्ाा）मा टााँस्नुहोस ्।】
※कागर्हरूका उदाहरण：पासबुक वा एट्टटएम काडा र्स्ता बैंक िाताको ववत्तीय संस्थाको नाम, िाता नम्बर र िातावाला पक्का गना सक्ने पेर्
□ घरका सबै सदस्यको 2021साल र्नवरी １ताररिमा बसोबास गरे को नगरपामलकाले तनकालेको 2021 आगथाक वर्ाको बसोबास कर छुट पाएको प्रमाण पत्रको फोटो कपी【र्वाफ
ट्टदने िाममा साँगै हाल्नुहोस ्।】
※प्रमाण पत्र नबुझाए पतन आवेदन चाट्टहाँ ट्टदन सककन्छ तर करको ववर्यमा पक्का गना केही समय लाग्न सक्छ।
□ प्रतततनगधको बैंक िाता प्रयोग गरे र भत्ता हामलएको चाहनुहुन्छ भने प्रतततनगधकै पुष्टीकरणको फोटो कपी【आवेदन फाराम (पुर्ाा) मा टााँस्नुहोस ्।】

【शपथ / सम्झौता】
यो आवेदन ट्टदन तलका सबै बाँद
ु ामा शपथ िाएर सहमती र्नाउनु आवश्यक छ।
❶ मेरो घरले “बसोबास कर छुट पाएका घरहरूलाई ट्टदइने अस्थायी भत्ता तथा र्ाडो यामको लागग राहत” (अब उप्रान्त “भत्ताहरू” भतनन्छ।）को योग्यता हामसल गरे को छ।
① एउटै पररवारका सबै सदस्यहरूले बसोबास कर छुट पाएका छौँ।
② बसोबास कर ततनप
ुा ने आफन्तबाट आश्रय पाएका छै नौँ।
❷ मेरो घर भत्ताहरू पाउन योग्य छ कक छै न भनेर पक्का गना सेन्दाई शहरलाई आधारभूत तनवासी पञ्र्ीकरण वा कर पञ्र्ीकरण हे ना अनुमतत ट्टदन्छु । साथै सेन्दाई शहरले
आवश्यक कागर्ातहरू प्राप्त गना अको प्रशासतनक कायाालयको मदत माग्ने र अको प्रशासतनक कायाालयलाई मदत ट्टदने कुरामा पतन अनुमतत ट्टदन्छु।

❸ पञ्र्ीकरण हे रे पतन पक्का गना नसकेको िण्डमा सेन्दाई शहरको माग अनुसार थप कागर्ातहरू ट्टदने कुरामा सहमत छु।
❹ सेन्दाई शहरले भत्ता ट्टदने तनणाय गरे पतछ यो आवेदन फाराम भत्ताहरूको पुर्ााको रूपमा प्रयोग गररने कुरामा सहमत छु।
❺ सेन्दाई शहरले भत्ता ट्टदने तनणाय गरे पतछ आवेदन फाराम (पुर्ाा) गलत भएर भत्ता हाल्न नसकेको अतन 2022साल सेप्टे म्बर 30ताररिसम्ममा आवेदकसाँग सम्पका र पक्का
हुन नसकेको िण्डमा भत्ता नपाउने कुरामा सहमत छु।

❻ सेन्दाई शहरले भत्ताहरू ट्टदइसकेपतछ यो आवेदन फाराममा भरे को र्ानकारी झूटो साबबत भएको वा भत्ताहरू पाउन अयोग्य भएको पक्का भएमा भत्ताहरू कफताा गने कुरामा
सहमत छु। झूटो र्ानकारीद्वारा भत्ता पाउनको लागग आवेदन ट्टदनुलाई अपराध ठातनन्छ अतन अवैध तररकाले भत्ताहरू पाएको व्यन्क्तलाई र्ापानको अनुशामसत तनयमावली
दफा 246 अनुसार ठगी ठहररने र 10 वर्ाभन्दा कमको कैद सर्ाय पतन ट्टदइन सक्छ।

❼ मेरो घरले अकै ठाउाँ बाट यो भत्ताहरू पाएको छै न। यट्टद दईु वा सोभन्दा धेरै ठाउाँ बाट यो भत्ताहरू पाइसकेको िण्डमा भत्ताहरू कफताा गने कुरामा सहमत छु।

【सोधपछ
ु 】

‘बसोबास कर छुट पाएका घरहरूलाई ट्टदइने अस्थायी भत्ता’ तथा ‘र्ाडो यामको लागग राहत’को लागग टे मलफोन

📞０１２０－４８９－０４８
【ररसेप्सनको समय】सोमबारदे खि शक्र
ु बारसम्म बबहान ８:３０दे खि बेलक
ु ा ７：００सम्म
※फेब्रुअरी मट्टहना मात्र सप्ताहन्त र बबदाको ट्टदनमा पतन ररसेप्सन िुल्छ।（बबहान ９：００दे खि सााँझ５：００सम्म）

【उपलब्ध भार्ा】र्ापानी, अंग्रर्
े ी, गचतनयााँ, कोररयाली, मभयतनाममर्, नेपाली र्स्ता 21वटा भार्ामा

