
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

घरधनीले 
लेखे्न ठाउँ 2022साल8महिना１ताररख GHIMIRE RAM XXX-1234-5678 भरे्न मिति घरधर्नी 

←बायााँ पट्टिको पेज चाटहाँ भत्ता पाउरे्न व्यक्तिको योग्यिा पतका गरे्न फाराि हो। 
↓िल लेखिएको व्याख्या हेरै्द पुष्िीकरण फाराि भरुु्नहोस।् 
भररसतरु्नभयो भरे्न बायााँ पट्टिको पेज कािेर साँगै पठाइएको जवाफ टर्दरे्न िाििा हाल्रु्नहोस ्र हुलाकद्वारा पठाउरु्नहोस।् 

↓ यो िपाईँको “फाराि र्नम्बर” हो। सुरक्षिि राखु्नहोस।् 
 【नमनुा】 

नेपाली 

पुष्टिकरण फाराम（बायाँ पट्हिको पेज）भने तररका  
रातो अक्षरको भाग चाहिँ डि-पेन प्रयोग गरेर जापानी वा अंग्रेजीमा भनुिुोस।् 

िपाईंको िािा  बैंकको र्नाि   शािाको र्नाि   िािाको ककमसि   िािा र्नम्बर （िािावालाको र्नाि） 

भत्ताको रकि   100,000 येर्न  

फोर्न 

↑2021 सालिा ववशेष भत्ता（प्रतिव्यक्ति 1लाि येर्न）पाएकाहरूको फाराििा त्यतिबेला बुझाउरु्नभएको िािा र्नम्बर छावपएको हुर्नाले 
त्यो जार्नकरी गलि छ कक छैर्न भन्रे्न कुरा पतका गरुु्नहोस।् 
2021 सालिा ववशेष भत्ता र्नपाएकाहरू र घरको अवस्था पररविुर्न भएकाहरूको फाराि िाली राखिएको छ। त्यस्िो व्यक्तिल ेकुर्न िािािा भत्ता 
हामलएको चाहर्नहुुन्छ, त्यस िािाबारे पुष्टिकरण फारामको तलततर तोककएको ठाउँमा अवश्य आवश्यक जानकारी भनुिुोस।् 

● एउिै घरिा हुर्ने सबै सर्दस्यले बसोबास कर छुि पाएको हुर्नुपछु। 
● एउिै घरिा हुर्ने सबै सर्दस्यले बसोबास कर तिर्नुुपरेको आफन्िबाि आश्रय पाएको हुर्नु हुाँरै्दर्न। 
● बसोबास कर छुट पाएका घरहरूलाई दिइन ेअस्थायी भत्ता पाइसकेका घर अथवा यस घरको घरधनी हुनुभएको घर हुन ुहुुँिैनन।्   

↑यी िीर्न विै योग्यिा हामसल गरेको छ कक छैर्न पतका गर्नुुहोस।् 

ववत्तीय संस्थाको र्नाि 

【नमनुा】 

शािाको र्नाि 

↑“भरे्न मिति※”, “घरधर्नीको र्नाि”, “िेमलफोर्न र्नम्बर” भरुु्नहोस।् 
 ※भरे्न मिति सुरुिा िटहर्ना त्यसपतछ िाररिको क्रििा लेखु्नहोस।् 
 

 

ककमसि िािा र्नम्बर िािावालाको र्नाि 

ववत्तीय संस्थाको ककमसि र शािाको र्नािलाई ○ चचन्ह 
लगाउर्न सककन्छ िर थाह र्नभएिा र्नलगाए पतर्न हुन्छ। 

ギミレ ラム 

【नमुना】 

पासबुकिा लखेिएअर्नसुार  
िािाकार्नािा लेखु्नहोस्।् 

○○銀行 

↑भत्ता हामलएको चाहरु्नहुरे्न िािाको जार्नकारी （ववत्तीय संस्थाको र्नाि, शािाको र्नाि, िािा र्नम्बर, िािावालाको र्नाि）भरुु्नहोस।् 
 िाचथ छावपएको िािाबाि पररविुर्न गरे्न वा प्रतितर्नचधले भत्ता मलरे्न िण्डिा थप कागजातिरू बुझाउनुपने भएकोले अवश्य पछाडी 

पट्हि िेरेर पक्का गनुुिोस।् 
 जति कोमसस गरे पतर्न बैंक िािाद्वारा भत्ता पाउर्न र्नसतरे्नहरूले भत्ताको लाचग िेमलफोर्न（फोर्न: 0120-489-048）लाई कल गरुु्नहोस।् 

सम्झौतािरू
 

 

❶िपाईंको घर भत्ता पाउर्न योग्य छ कक छैर्न भर्नेर पतका गर्न ुआधारभूि तर्नवासी पञ्जीकरण वा कर पञ्जीकरण हेररर्न सतछ। 
❷पञ्जीकरणबाि योग्यिा पतका गरु्न र्नसकेको िण्डिा थप कागजाि बुझाउरु्नपरे्न हुर्न सतछ। 
❸िपाईंले भरुु्नभएको िािाको जार्नकारी गलि भएर भत्ता हाल्र्न र्नसकेको अतर्न 2023 फेब्रुअरी 28 सम्ििा घरधर्नीसाँग 

(प्रतितर्नचधसाँग सिेि) सम्पकु हुर्न र्नसकेको िण्डिा सोही आवेर्दर्न रद्र्द गररएको ठहरररे्नछ। 
❹सेन्र्दाइ शहर वा अरू िा यो भत्ता पाउरु्नभएको कुरा पुष्िी भएको िण्डिा सेन्र्दाई शहरले टर्दएको भत्ता कफिा ुगरुु्नपरे्नछ।  
❺झूिो जार्नकारी बुझाएर अवैध िररकाले भत्ता पाएको कुरा पत्ता लागेिा भत्ता कफिाु गरुु्नपरे्न िात्र र्नभई जापार्नको 

अरु्नशामसि तर्नयिावली र्दफा 246 अरु्नसार ठगी ठहरररे्न अतर्न 10 वषुभन्र्दा किको कैर्द सजाय पतर्न टर्दइर्न सतछ।  

○○支店 



 

 【नमुना】 ↓प्रतितर्नचधले भत्ता मलरे्न िण्डिा यहााँ पतर्न भरुु्नहोस।् 

प्रतितर्नचधको र्नाि घरधर्नीमसिको सम्बन्ध प्रतितर्नचधको जन्ि मिति 

GHIMIRE GITA 

फुररगाना   ギミレ ギタ 

1980साल12महिना10ताररख 

 

जन्ि वषुको जापार्नी पात्रोलाई ○ लगाउर्नुहोस ्  
िर थाह छैर्न भर्ने र्नलगाए पतर्न हुन्छ। 

प्रतितर्नचधको  
ठेगार्ना फोर्न र्नम्बर 

（टर्दर्नको सियिा सम्पकु हुर्न ेर्नम्बर） 

िैले（घरधर्नी） बसोबास कर छुि पाएका घरहरूलाई टर्दइरे्न अस्थायी भत्ता पतका गरे्न अतर्न त्यो पाउरे्न काि िाचथ 
उल्लेखिि व्यक्तिलाई सुम्परे्नछु।  

घरधर्नीको हस्िािर 
हस्िािर（घरधर्नी आफैल ेहस्िािर गरेको हो भर्ने छाप चाटहाँरै्दर्न） 

GHIMIRE RAM 
ギミレ 

आफ्नो पुटिीकरणको फोिो कपी（बसोबास काड,ु फोिो सहितको माइ नम्बर काड ुइत्यादी） 

※फोिो सहितको माइ नम्बर काड ुचाहिँ अगाडडको भाग मात्र फोिो कपी गनुुिोस।् 

अवश्य घरधनीकै पुटिीकरणको फोिो कपी िाँस्नुिोस।् 

खाताको पासबुक वा एहिएम काडकुो फोिो कपी 
※ववत्तीय संस्थाको नाम, शाखाको नाम, खाताको ककससम, खाता नम्बर, खातावालाको नाम（खाताकाना）बुझ्न सक्न ेफोिो कपी   

↓यो कागजको अगाडड पट्टििा बैंक िािाको जार्नकारी आफैले लेिेकाहरूले अवश्य पासबुकको फोिो कपी िााँस्रु्नपछु। 

तनम्न कुरािरूमध्ये कुनै एउिा फोिो कपी गरेर यो कागजमा िाँस्नुिोस।् 

पासबुक 
（युचो बैंक） 

पासबुक 
（युचो बैंकबाहेक ） 

एटिएि काडु 
（पासबुक र्नभएको िण्डिा ） 

※यो कागजबाि बाटहर तर्नस्तयो भर्ने पतर्न केही फरक परै्दर्न। हुलाकद्वारा पठाउर्न ेबलेा पल्िाएर िाििा हाल्र्नुहोस।् 
※यो कागजमा सबै टाुँस्न नसकेमा पुष्टीकरणहरू कपी गरेको कागजको पछाडी पट्दट घरधनीको ठेगाना र नाम 
लेखेर जवाफ दिने खाममा सुँगै हाल्नुहोस।्   

युचो बैंक प्रयोग गरे्न िण्डिा पासबुकको 
पटहलो पेज पल्िाएर िलिाचथ सबै फोिो 
कपी गरुु्नहोस।् 

XXX-2345-6789 

अवश्य िािावालाको र्नाि, ववत्तीय संस्थाको 
र्नाि, शािाको र्नाि(शािा कोड)ु र िािा 

र्नम्बर बझु्र्न सतर्न ेपेजको फोिो कपी गर्नुुहोस।् 


