【नमन
ु ा】

↓यो तपाईंको “सूचना नम्बर” हो। सुरक्षितसाँग राख्नुहोस ्।

नेपाली

ネパール語
←बायााँ पट्टिको पेज चाट्टहाँ भत्ता पाउने व्यक्ततको योग्यता पतका गने फाराम हो।
↓तल लेखिएको व्याख्या हे र्दै पुष्टीकरण फाराम भनह
ु ोस ्।
भररसतनुभयो भने बायााँ पट्टिको पेज काटे र साँगै पठाइएको जवाफ ट्टर्दने िाममा हाल्नुहोस ् र हुलाकद्वारा पठाउनुहोस ्।

पक्ु ष्टकरण फाराम（बायााँ पट्टिको पेज）भने तररका

रातो अिरको भाग चाट्टहाँ डट-पेन प्रयोग गरे र जापानी वा अंग्रज
े ीमा भनह
ु ोस ्।
तपाईंको िाता;
भत्ताको रकम;

यहााँ काटे र बायााँ पट्टिको कागज जवाफ ट्टर्दने िाममा हाल्नह
ु ोस ् र हुलाकद्वारा पठाउनह
ु ोस ्।

（

）

बैंकको नाम

100,000 येन

शािाको नाम
अथवा

िाताको ककससम

िाता नम्बर

（िातावालाको नाम）

105,000 येन

↑2020 सालमा ववशेर् भत्ता（प्रततव्यक्तत 1लाि येन）पाएकाहरूको फाराममा त्यततबेला बुझाउनुभएको िाता नम्बर छावपएको
हुनाले त्यो जानकरी गलत छ कक छै न भन्ने कुरा पतका गनुहोस ्।

2020 सालमा ववशेर् भत्ता नपाएकाहरू र घरको अवस्था पररवतुन भएकाहरूको फाराम िाली राखिएको छ। त्यस्तो व्यक्ततले कुन िातामा
भत्ता हासलएको चाहनह
ु ोस ्।
ु ु न्छ, त्यस िाताबारे पक्ु ष्टकरण फारामको तलततर तोककएको ठाउाँ मा अवश्य आवश्यक जानकारी भनह

एउटै घरमा हुने सबै सर्दस्यले बसोबास कर छुट पाएको हुनप
ु छु ।

●

बसोबास कर ततनुपरे को आफन्तबाट आश्रय पाएको हुनु हुाँर्दैन।

●

↑यी र्दव
ु ै योग्यता हाससल गरे को छ कक छै न पतका गनह
ु ोस ्।

【नमन
ु ा】

घरधनीले
घरधनी
भने समतत 2022साल２मट्टहना１ताररि
लेख्ने
ठाउाँ
↑“भने समतत※”, “घरधनीको नाम”, “टे सलफोन नम्बर” भनह
ु ोस ्।

GHIMIRE RAM

※भने समतत सुरुमा मट्टहना त्यसपतछ ताररिको क्रममा लेख्नुहोस ्।
ववत्तीय संस्थाको ककससम र शािाको नामलाई ○ चचन्ह
लगाउन सककन्छ तर थाह नभएमा नलगाए पतन हुन्छ।

ववत्तीय संस्थाको नाम

○○銀行

शािाको नाम

○○支店

【नमन
ु ा】
ककससम

फोन

XXX-1234-5678

पासबुकमा लेखिएअनुसार
िाताकानामा लेख्नुहो्स ्।

िाता नम्बर

िातावालाको नाम

ギミレ ラム

↑भत्ता हासलएको चाहनुहुने िाताको जानकारी （ववत्तीय संस्थाको नाम, शािाको नाम, िाता नम्बर, िातावालाको नाम）भनह
ु ोस ्।

माचथ छावपएको िाताबाट पररवतुन गने वा प्रतततनचधले भत्ता सलने िण्डमा थप कागजातहरू बझ
ु ाउनुपने भएकोले अवश्य पछाडी
पट्टि हे रेर पतका गनह
ु ोस ्।
जतत कोससस गरे पतन बैंक िाताद्वारा भत्ता पाउन नसतनेहरूले भत्ताको लाचग टे सलफोन（फोन: 0120-489-048）लाई कल
गनुहोस ्।

❶तपाईंको घर भत्ता पाउन योग्य छ कक छै न भनेर पतका गनु आधारभूत तनवासी पञ्जीकरण वा कर पञ्जीकरण हे ररन सतछ।
❷पञ्जीकरणबाट योग्यता पतका गनु नसकेको िण्डमा थप कागजात बुझाउनुपने हुन सतछ।

सम्झौताहरू

❸तपाईंले भनभ
ु एको िाताको जानकारी गलत भएर भत्ता हाल्न नसकेको अतन आवेर्दनको म्यार्दसम्ममा घरधनीसाँग
(प्रतततनचधसाँग समेत) सम्पकु हुन नसकेको िण्डमा सोही आवेर्दन रद्द गररएको ठहररनेछ।

❹अरू शहरमा यो भत्ता पाउनभ
ु नेछ।
ु एको कुरा पष्ु टी भएको िण्डमा सेन्र्दाई शहरले ट्टर्दएको भत्ता कफताु गनप
❺झूटो जानकारी बुझाएर अवैध तररकाले भत्ता पाएको कुरा पत्ता लागेमा भत्ता कफताु गनप
ु ने मात्र नभई जापानको
अनुशाससत तनयमावली र्दफा 246 अनुसार ठगी ठहररने अतन 10 वर्ुभन्र्दा कमको कैर्द सजाय पतन ट्टर्दइन सतछ।

【नमन
ु ा】

↓प्रतततनचधले भत्ता सलने िण्डमा यहााँ पतन भनुहोस ्।
प्रतततनचधको नाम

फुररगाना

जन्म वर्ुको जापानी पात्रोलाई ○ लगाउनह
ु ोस ्
तर थाह छै न भने नलगाए पतन हुन्छ।

घरधनीससतको सम्बन्ध

प्रतततनचधको जन्म समतत

ギミレ ギタ

1980साल12मट्टहना10ताररि

GHIMIRE GITA
प्रतततनचधको

फोन नम्बर

ठे गाना

XXX-2345-6789
（ट्टर्दनको समयमा सम्पकु हुने नम्बर）

मैले（घरधनी） बसोबास कर छुट पाएका घरहरूलाई ट्टर्दइने अस्थायी भत्ता तथा जाडो यामको लाचग राहतको योग्यता
पतका गने अतन त्यो पाउने काम माचथ उल्लेखित व्यक्ततलाई सम्
ु पनेछु।
हस्तािर（घरधनी आफैले हस्तािर गरे को हो भने छाप चाट्टहाँर्दैन）

घरधनीको हस्तािर

GHIMIRE RAM

आफ्नो पष्ु टीकरणको फोटो कपी（बसोबास

ギミレ

काडु, फोटो सट्टहतको माइ नम्बर काडु इत्यार्दी）

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

अवश्य घरधनीकै पष्ु टीकरणको फोटो कपी टााँस्नह
ु ोस ्।

↓यो कागजको अगाडड पट्टिमा बैंक िाताको जानकारी आफैले लेिेकाहरूले अवश्य पासबक
ु को फोटो कपी टााँस्नप
ु छु ।

िाताको पासबक
ु वा एट्टटएम काडुको फोटो कपी

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

तनम्न कुराहरूमध्ये कुनै एउटा फोटो कपी गरे र यो कागजमा टााँस्नह
ु ोस ्।
अवश्य िातावालाको नाम, ववत्तीय संस्थाको
नाम, शािाको नाम(शािा कोडु) र िाता

नम्बर बुझ्न सतने पेजको फोटो कपी गनह
ु ोस ्।

पासबुक
（युचो बैंक）

पासबक
ु
（यचु ो बैंकबाहे क ）

एट्टटएम काडु

（पासबुक नभएको िण्डमा ）

युचो बैंक प्रयोग गने िण्डमा पासबुकको
पट्टहलो पेज पल्टाएर तलमाचथ सबै फोटो
कपी गनुहोस ्।

※यो कागजबाट बाट्टहर तनस्तयो भने पतन केही फरक पर्दै न। हुलाकद्वारा पठाउने बेला पल्टाएर िाममा हाल्नुहोस ्।
※यो कागजमा सबै टााँस्न नसकेमा पुष्टीकरणहरू कपी गरे को कागजको पछाडी पट्टि घरधनीको ठे गाना र नाम लेिेर जवाफ
ट्टर्दने िाममा साँगै हाल्न पतन सतनह
ु ु न्छ।

