
निवासीका रेकर्ड र प्रमाणपत्रहरू 

 मरेो ठेगािा पररवर्डि हुँदा मलै ेके गिड आवश्यक हन्छ?  
िोट: नवदशेी निवासी र एक वा सो भन्दा बढी नवदशेी निवासी भएको पररवारहरूको अवस्थामा ठेगािा पररवर्डि सम्बन्धी सचूिाहरू िागररक 

सम्बन्ध नवभाग वा िगरपानलका शाखा कायाडलयहरूमा स्वीकायड गररन्छ। (काम गिे समय: हप्ता ददि, 8:30 a.m दनेख 5:15 p.m. सम्म) 

सूचिा सूचिा दायर कनहले 

गिे 

सूचिा दायर कसले गिड 

सक्छ 

आवश्यक भएका कागजार्हरू 

स्थािान्र्रण हिे सूचिा  अको सहरबाट Tsu 

City मा सिे  

स्थािान्र्रण हिे 

ददिमा वा पररवर्डि 

भएको नमनर्देनख 14 

ददिनभत्र 

• र्पाईं 

• र्पाईंको पररवारको 

सदस्य  

• प्रनर्निनध (वकीलको 

पत्र आवश्यक हन्छ)  

• निवासी कार्ड वा नवशेष स्थायी निवासी 

प्रमाणपत्र 

• बानहर स्थािान्र्रण हिे प्रमाणपत्र (र्पाईंको 

अनिल्लो निवासमा जारी गररएको) 

• मेरो िम्बर कार्ड वा मेरो िम्बरको सूचिा कार्ड  

निवास पररवर्डि सम्बन्धी 

सूचिा 

Tsu City मा रहकेो 

निवास पररवर्डि  

• निवासी कार्ड वा नवशेष स्थायी निवासी 

प्रमाणपत्र 

• मेरो िम्बर कार्ड वा मेरो िम्बरको सूचिा कार्ड पररवार सम्बन्धी 

पररवर्डिको सूचिा 

पररवारको प्रमुख वा 

पररवारको 

सदस्यहरूमा पररवर्डि 

बानहर स्थािान्र्रण हिे 

सूचिा  

Tsu City बाट बानहर 

अको सहरमा 

स्थािान्र्रण हिे (वा 

एउटाको गृह राष्ट्रमा)  

बानहर स्थािान्र्रण 

गिड योजिा बिाएको 

नमनर् पूवड 14 

ददिसम्म 

• निवासी कार्ड वा नवशेष स्थायी निवासी 

प्रमाणपत्र 

• यदद नवदेशमा सदै हिुहन्छ भिे, र्पाईंको जापाि 

छोड्िे योजिाबद्ध नमनर् प्रमानणर् गिे कागजार् 

(उदाहरण: हवाइ रटकटको आरक्षण फाराम) 

 र्पाईंको बच्चा कनहल ेभएको / र्पाईंको पररवारको एउटा सदस्यको निधि कनहल ेभएको / र्पाईंको नववाह वा सम्बन्ध 

नवच्छेद कनहल ेभएको भिी दायर गि ेसचूिाहरू  
*नवस्र्रृ् नववरणहरूका लानग, कृपया सचूिा दायर गिुडअनि Tsu City हलमा रहकेो िागररक सम्बन्ध नवभागमा सोधपछू गिुडहोस्।  

सूचिा सूचिा दायर कनहले 

गिे 

सूचिा दायर कसले गिड सक्छ आवश्यक कागजार्हरू 

जन्मेको सूचिा र्पाईंको बच्चाको 

जन्म भएको 14 

ददिनभत्र  

1. बच्चाको आमा वा बुवा 

2. सहवासी (*बच्चाको आमा वा बुवाले आफू माफड र् 

व्यनिगर् रूपमा प्रमाणपत्र दायर गिड िसक्दा 

मात्र) 

3. बच्चाको जन्म हुँदा उपनस्थर् हिुभएको बच्चाको 

नचदकत्सक वा अन्य व्यनि (*बच्चाको आमा वा 

बुवाले आफूले व्यनिगर् रूपमा प्रमाणपत्र दायर 

गिड िसक्दा मात्र)  

•  जन्मको सूचिा फाराम (संलग्न गररएको 

जन्मदर्ाड प्रमाणपत्रसुँग) 

•  सूचिा दायर गिे व्यनिको व्यनिगर् छाप 

(र्पाईंसुँग व्यनिगर् छाप छैि भिे, 

हस्र्ाक्षर स्वीकार गररन्छ)  

•  आमा र बच्चाको स्वास््य सम्बन्धी 

हार्ेपुनस्र्का  

मृत्युको सूचिा 

 

मृत्यु भएको पत्ता 

लगाएको 7 ददिनभत्र 

1. मृर्कको पाररवाररक सदस्य 

2. मृर्कको सहवासी 

3. मृर्कको मृत्यु भएको सम्पनत्तको िरधिी, 

मानलक वा सम्पनत्तको सुपररवेक्षक 

•  मृत्युको सूचिा फाराम (संलग्न गररएको 

मृत्युदर्ाड प्रमाणपत्रसुँग) 

•  सूचिा दायर गिे व्यनिको व्यनिगर् छाप 

(र्पाईंसुँग व्यनिगर् छाप छैि भिे, 

हस्र्ाक्षर स्वीकार गररन्छ)  

नववाहको सूचिा  सूचिा दायर 

गररएको नमनर्बाट 

प्रभावकारी 

श्रीमाि र श्रीमर्ी आवश्यक भएका कागजार्हरू र्पाईंको 

रानष्ट्रयर्ा अिुसार नभन्न हन्छ। कृपया सूचिा 

दायर गिुडअनि Tsu City हलमा रहकेो 

िागररक सम्बन्ध नवभागमा सोधपूछ गिुडहोस्।  

सम्बन्ध नवच्छेदको सूचिा  



 मलै ेनिवासको प्रमाणपत्र कसरी प्राप्त गि?े 

• र्पाईं Tsu City हलमा रहकेो िागररक सम्बन्ध नवभागको साथसाथै जिरल शाखा कायाडलय र िगरपानलकाको स्थािीय कायाडलय र UST 

प्लाजा कायाडलयमा निवासको प्रमाणपत्रको लानग आवेदि ददि सकु्नहन्छ। कृपया पनहचािको प्रमाण प्रस्र्रु् गिुडहोस् (निवासी कार्ड वा नवशेष 

स्थायी निवासी प्रमाणपत्र)। प्रत्यके प्रनर्नलनपलाई 200 यिे सम्म प्रदिया शुल्क लागर् लाग्नछे।  

• यदद र्पाईं र्पाईंको र्फड बाट निवासको प्रमाणपत्रको लानग आवदेि ददिे प्रनर्निनध (र्पाईंको पररवारको सदस्यको रूपमा दर्ाड िभएको 

व्यनि) चाहिहुन्छ भिे, वकीलको पत्र आवश्यक हन्छ।  

• यदद र्पाईं आफ्िो रानष्ट्रयर्ा र पाररवाररक सम्बन्ध निवासको प्रमाणपत्रमा समावेश होस् भन्ने चाहिुहन्छ भिे, कृपया र्पाईं कनहल े

प्रमाणपत्रको लानग आवेदि ददिहुन्छ भिी भन्नहुोस। 

 

 म आफ्िो व्यनिगर् छाप दर्ाड गिड चाहन्छु। / मलै ेव्यनिगर् छापको दर्ाड प्रमाणपत्र प्राप्त गिड आवश्यक हन्छ। 

<व्यनिगर् छापको दर्ाड र व्यनिगर् छापको दर्ाड प्रमाणपत्र बारे> 

15 वषड उमेरभन्दा मानथका Tsu City नसटीका दर्ाड गररएका निवासीहरू व्यनिगर् छाप दर्ाड गिड सकु्नहन्छ। प्रत्यके व्यनि एउटा छाप मात्र 

दर्ाड गिड सदकन्छ। समाि पररवारका पाररवाररक सदस्यहरूले समाि छाप दर्ाड गिड सकु्नहन्न।  

व्यनिगर् दर्ाडको प्रमाणपत्र भिकेो छाप दर्ाड गररएको छ भन्ने प्रमाण हो।  

<दर्ाड गिड सदकिे छापहरू> 

मूल निवासीको रनजष्टरमा दर्ाड गररए अिुसार र्पाईंको पूरा िाम दखेाउिे छाप (*र्पाईंको निवासी कार्डको रूपमा समाि संकेर्ि) वा र्पाईंको 

थर वा पनहलो िाम दखेाउिे छाप दर्ाड गिड सदकन्छ। पनहले िै दर्ाड गररएको सामान्य िाम वा र्पाईंले अनिम रूपमा कार्ाकािामा दर्ाड 

गिुडभएको िाम र्पाईंको व्यनिगर् छापमा पनि प्रयोग गिड सदकन्छ। यदद र्पाईंको छाप उल्लेखिीय रूपमा दकिाराबाट टुदिन्छ वा फुट्छ वा 

स्पष्ट रूपमा अस्पष्ट छाप उत्पादि गछड भिे, यसलाई दर्ाड गिडबाट अस्वीकार गिड सदकन्छ। र्पाईंसुँग कुिै पनि प्रश्न छ भिे, छाप खररद गिुडअनि 

सान्दर्भडक िगरपानलका कायाडलयमा सोधपछू गिुडहोस्।  

<र्पाईंको छाप दर्ाड गिे> 

○ यदद र्पाईंले व्यनिगर् रूपमा दर्ाडको लानग आवदेि ददि सकु्नहन्छ भि े

आफूसुँग आनधकाररक फोटो आइर्ी (र्पाईं नवदशेी िागररक भएमा निवासी कार्ड) र र्पाईंले दर्ाड गिड चाहिभुएको छाप नलएर सान्दर्भडक 

िगरपानलका कायाडलयमा जािुहोस्। छाप समाि ददिमा दर्ाड गिड सदकन्छ।  

○ यदद प्रनर्निनधले र्पाईंको र्फड बाट दर्ाडको लानग आवदेि ददिहुिछे भिे  

र्पाईंले लेख्नभुएको वकीलको पत्र, प्रनर्निनधको पनहचािको प्रमाण (प्रनर्निनध नवदशेी िागररक भएमा निवासी कार्ड) र र्पाईंल ेदर्ाड गिड 

चाहिभुएको छाप नलएर प्रनर्निनध सान्दर्भडक िगरपानलका कायाडलयमा जािुहोस्। प्रनर्निनधले आवेदि दायर गरेपनछ, र्पाईंल े

िगरपानलका कायाडलयबाट पोष्ट मेल माफड र् सोधपछूको फाराम प्राप्त गिुडहिछे। कृपया यो फाराममा भिुडहोस् र फाराम र र्पाईंको 

पनहचािको प्रमाण (वा यदद प्रनर्निनध र्पाईंको र्फड बाट काम गिुडहिछे भिे, प्रनर्निनधको पनहचािको प्रमाण) सान्दर्भडक िगरपानलका 

कायाडलयमा ल्याउिुहोस्। छाप उि ददिमा दर्ाड गररिेछ।  

<र्पाईंलाई एउटा व्यनिगर् छापको दर्ाड प्रमाणपत्र आवश्यक हन्छ> 

र्पाईंको छाप दर्ाड गररसकेपनछ, र्पाईंलाई एउटा व्यनिगर् छापको दर्ाड कार्ड ददइिछे। र्पाईंलाई एक व्यनिगर् छापको दर्ाड प्रमाणपत्र 

आवश्यकर्ा परेको कुिै पनि समयमा, आफूसुँग कार्ड नलएर सान्दर्भडक िगरपानलका कायाडलयमा जािुहोस् र आवेदि फाराममा आफ्िो ठेगािा, 

िाम र जन्मनमनर् उपलब्ध गराउिुहोस।्  

  



सान्दर्भडक िगरपानलका कायाडलय स्थाि टेनलफोि िोट 

िागररक सम्बन्ध नवभाग, Tsu 

City हल  

23-1 Nishimarunouchi 059-229-3144 काम गिे समय  

8:30 दनेख 17:15 सम्म  

सोमबार दनेख शुिबारसम्म 

(रानष्ट्रय नबदा र नबदाहरूलाई 

छोर्रे) 

िागररक सम्बन्ध नवभाग, Hisai 

जिरल शाखा कायाडलय 

3006 Hisai Shinmachi  

(Hisai स्टेशिको अगानर्) 

059-255-8824 

िागररक कल्याण नवभाग, 

Kawage जिरल शाखा कायाडलय  

808 Kawagecho Hamada 
059-244-1702 

िागररक कल्याण नवभाग, 

Geinou जिरल शाखा कायाडलय  

6141-1 Geinoucho 

Mukumoto 

059-266-2513 

िागररक कल्याण नवभाग, Misato 

जिरल शाखा कायाडलय  

48-1 Misatocho Misato 
059-279-8113 

िागररक कल्याण नवभाग, Anou 

जिरल शाखा कायाडलय  

483 Anoucho Tokan’onji 059-268-5514 

िागररक कल्याण नवभाग, Karasu 

जिरल शाखा कायाडलय  

1878 Karasucho 
059-292-4301 

िागररक कल्याण नवभाग, Ichishi 

जिरल शाखा कायाडलय  

593-2 Ichishicho Tajiri  059-293-3002 

िागररक कल्याण नवभाग, 

Hakusan जिरल शाखा कायाडलय  

892 Hakusancho Kawaguchi  059-262-7013 

िागररक कल्याण नवभाग, Misugi 

जिरल शाखा कायाडलय  

5580-2 Misugicho Yachi 059-272-8083 

UST प्लाजा कायाडलय 

*नवदशेी िागररकहरूको ठेगािा 

पररवर्डि सम्बन्धी सूचिाहरू यहाुँ 

स्वीकार गररुँदिै।  

Hadokorocho  

(Tsu Station East Exit)  

059-222-2525 8:30 दनेख 20:00 सम्म  

सोमबारदनेख शिुबारसम्म 

8:30 दनेख 17:00 सम्म 

शनिबार, आइर्बार, रानष्ट्रय 

नबदाहरू, नबदाहरू 

छुरिपनछको प्रमाणपत्र प्रकाशि 

काउन्टर, Hisai जिरल शाखा 

कायाडलय (Porta Hisai) 

* नवदशेी िागररकहरूको ठेगािा 

पररवर्डि सम्बन्धी सूचिाहरू यहाुँ 

स्वीकायड गररुँदिै।  

3006 Hisai Shinmachi  

(Hisai स्टेशिको अगानर्)  

059-259-0377 17:15 दनेख 21:00 सम्म 

सोमबारदनेख शिुबारसम्म 

8:30 दनेख 18:00 सम्म 

शनिबार, आइर्बार, रानष्ट्रय 

नबदाहरू, नबदाहरू  

 


