
ネパール語 

निवासीहरूको स्थािान्तरण【 बसाई सराई】वा प्रमाणपत्रहरू आनिको प्रनियाहरूको बारेमा 

४ महिनाको अन्त्य हिर सम्ममा ठेगाना पररवितनको प्रहियाले नगरपाहलकाको कायातलय र फुनाबाशी से्टशन 

अगाडीको सामान्य प्रशासन केन्द्रिरु धेरै भीड हुनेछ 

नयााँ कोरोना भाइरसलाई नफैलोस भन्नको लाहग केन्द्रमा नआई गनत हमल्ने प्रहिया वा प्रहिक्षा गनुत पने समय 

छोटो बनाउने सेवा प्रयोग गनुतिोस  

थप हववरणिरूको लाहग  हनवासीिरूको स्थानान्तरण र प्रमाणपत्र जारी गने बारेमा (नयााँ कोरोना भाइरस 

संिमणको रोकथामको लाहग अनुरोध)लाई िल उले्लखिि गररएको छ कृपया िेनुत िोस्  

निवासीहरूको स्थािान्तरण【 बसाई सराई】वा प्रमाणपत्रहरू आनिको प्रनियाहरूको बारेमा  

(ियााँ कोरोिा भाइरस संिमणको रोकथामको लानि अिुरोध) 

रुघा िोकीको लक्षण भएको िण्डमा  घरमा बसु्निोस् 

जसरी भए पहन प्रहिया गनुत पने भएको बेला कृपया िामीलाई सम्पकत  गनुतिोस् 

रोग नसरोस् , रोग नलागोस् भहन सचेि िोऊ  

आफ्नो िािलाई राम्रोसाँग धौऔ 

िोके्न बेलामा मास्क आहिले मुि र नाकलाई छोपौ 

नगरपाहलकमा भएको ७ वटा शािा कायातलयिरूमा पहन बसाई सराई र प्रमाणपत्रको प्रहिया गनत सहकन्छ  

※ थप हववरणको लाहग  कृपया िल हिइएको 「ररसेप्शन स्थान」 िेनुतिोस् 

※प्रते्यक सम्पकत  केन्द्रमा  ठेगाना पररवितनको प्रहिया गनत सकु्नहुन्न 

कृपया सावधान रिनुिोस्। 

प्रमाणपत्रहरु हुलाकबाट पाउिुहोस्  

 िपाईले िल लेखिएको प्रमाणपत्र हुलाकबाट प्राप्त गनत सकु्नहुनेछ 

हनवासी प्रमाणपत्र (जु्यहमनह्योउ) को प्रहिहलहप 

पररवार ििात प्रमाणपत्र (सबै कुरा अहिि प्रमाणपत्र) 

पररवारको अङ्ग ििात प्रमाणपत्र (व्यखिगि माहमलाको प्रमाणपत्र) 

बसाई सरर जानेको प्रमाणपत्र 

※थप जानकारीको लाहग  कृपया फोनद्वारा सोध्नुिोस् 

 

माई िम्बर कार्ड मार्ड त  कोम्बम्बिीमा जारी 

माई नम्बर काडत हलनु भएकोले इलेक्ट्र ोहनक प्रमाणपत्रको प्रयोग गनत सके्नले हनवासी प्रमाणपत्र 

(जु्यहमनह्योउ) को प्रहिहलहप  िानको प्रमाणपत्र कोखम्बनीमा प्राप्त गनत सक्दछन्   

 शनिबार, मे २, २०२० िेम्बि बुधवार, मे ६ सम्म , यो मेनशि ममडतका कारण उपलब्ध हुिे छैि 

थप हववरणको लाहग 「हवहभन्न प्रमाणपत्र कोखम्बनीबाट जारी सेवा」 िेनुतिोस् वा फोन माफत ि सोध्नुिोस् 

 फुनाबाशी शिरमा स्थायी बसोबास गने ठाउाँ [स्थायी पररवार ििात भएको ठाउाँ ] र हनवासी रेहजष्ट्र ेसन 



ठाउाँ [ठेगाना ििात भएको ठाउाँ] लाई िल लेखिएको प्रमाणपत्र प्राप्त हुनेछ। 

पररवार ििात प्रमाणपत्र(सबै कुरा अहिि प्रमाणपत्र) 

पररवारको अङ्ग ििात प्रमाणपत्र (व्यखिगि माहमलाको प्रमाणपत्र) 

हनवासी प्रमाणपत्र (जु्यहमनह्योउ) को प्रहिहलहप 

िानको प्रमाणपत्र 

※ पररवार हनष्कासनको प्रमाणपत्र साथ साथै पुरानो मुल पाररवार प्राप्त गनत सकु्नहुन्न  

" फुनाबाशी शिर बािेक अरु कुनै ठाउाँमा बसु्न हुने व्यखिले  

 स्थाई ठेगाना फुनाबाशी शिरमा भए पहन माई नम्बर काडत प्रयोग) गरर  कोखम्बनीबाट पररवार ििात 

प्रमाणपत्र वा पररवारको अङ्ग ििात प्रमाणपत्र प्राप्त गनत सकु्नहुन्न " 

प्राप्त ििड सनकिे कोम्बम्बनिहरु  

 िेश भररका सेबेन इलावेन लोसन  

फ्याहमली माटत   सेइको माटत   

इओन ररटेल कोमु्यहनिी ・ स्टोर हमनीस्टपबाट  बहु उिेश्य प्रहिहलहप मेहसन (बहु-कायत टहमतनल 

उपकरण) भएको पसल  

प्राप्त ििड सनकिे समय   

निवासी प्रमाणपत्र (जु्यनमिह्योउ) को प्रनतनलनप 

हािको प्रमाणपत्र 

 ६:३० बजे  िेखि हबिान ११:०० बजे सम्म  

 ※जनवरी १ िेखि जनवरी ३ सम्म र हडसेम्बर २९ िेखि हडसेम्बर ३१ सम्म  प्रयोग उपलब्ध हुने छैन   

पररवार िताड प्रमाणपत्र (सबै कुरा अनित प्रमाणपत्र) 

पररवारको अङ्ग िताड प्रमाणपत्र (व्यम्बिित मानमलाको प्रमाणपत्र) हबिान ९ बजे िेखि सााँझ 5 बजे 

सम्म 

  ※ शहनबार र आइिबार र सावतजहनक हविािरुमा जनवरी १ िेखि जनवरी ३ सम्म र हडसेम्बर २९ 

िेखि हडसेम्बर ३१ सम्म  प्रयोग उपलब्ध हुने छैन   

हुलाक मार्ड त बसाई सरर जािे जािकारी िताड  

बसाई सरर जाने जानकारी ििात ( फुनाबाशी शिरबाट अको शिर ठाउाँमा सने समय)हुलाक माफत ि बसाई 

सरर जाने प्रहिया गनत सकु्नहुन्छ  

※हुलाक माफत ि गररने प्रहियामा  राहष्ट्र य स्वास्थ्य हबमा  नहसतङ्ग केर हबमा बाल भत्ता आहिको हलनु भएको 

भए कायातलयमा आउनु पने हुन्छ 

निवासीहरूको स्थािान्तरण【 बसाई सराई】को प्रनियामा कायाडलयमा हुिे भीर्को बारेमा   

४ महिनाको अन्त्य हिर सम्ममा ठेगाना पररवितनको प्रहियाले नगरपाहलकाको कायातलय र फुनाबाशी से्टशन 

अगाडीको सामान्य प्रशासन केन्द्रिरु धेरै भीड हुनेछ 

कृपया धेरै समयको साथ कायातलयमा आउनुिोस् 



नगरपाहलकमा भएको ७ वटा कायातलयिरूमा  नहजकको शािा कायातलयमा पहन प्रहिया सम्भव हुनाले 

प्रयोग गनुतिोस्   

बसाई सरर जाने जानकारी ििात ( फुनाबाशी शिरबाट अको शिर ठाउाँमा सने समय) हुलाक माफत ि 

बसाई सरर जाने प्रहिया) गनत सकु्नहुन्छ  

※हुलाक माफत ि गररने प्रहियामा  राहष्ट्र य स्वास्थ्य हबमा  नहसतङ्ग केर हबमा बाल भत्ता आहिको हलनु भएको 

भए कायातलयमा आउनु पने हुन्छ 

※१ हिनको हबचमा हबिान १० बजे बाट हिनको २ बजे सम्म सबैभन्दा भीड हुन्छ  

※फुनाबाशी से्टशन अगाडी सामान्य सेवा कायातलय  िोस्रो・चौथो शहनवार र  त्यसको भोहल पल्टको 

आइिबार सावतजहनक हविाको हिन एकिमै भीडभाि  हुन्छ   

ठेगाना पररवितनको प्रहिया साँगै एकैहिनमा  िल उले्लखिि प्रहियािरु नहुन पहन सक्दछ  

हनवासी प्रमाणपत्र (जु्यहमनह्योउ)  िानको छाप ििात  िानको ििातको प्रमाणपत्र  बसाई सरर जाने 

प्रमाणपत्रको जारी 

मुल हनवासी रेहजस्टर काडत  माई नम्बरको हनरन्तरिा आहि  

※ फुनाबाशी से्टशन अगाडी सामान्य सेवा कायातलयमा सोमबार र शुिबार बेलुका ५ बजे काटे पहछको 

समय र हविाका हिनमा  िल उले्लखिि प्रहिया गनत हमलै्दन।  

「पुरानो ठेगाना स्थान」   「स्थाई बसाई ििात स्थान」  को शिर नगरपाहलका आहिमा पुहष्ट्करण 

आवश्यक परेको अवस्थामा  

हविेशबाट बसाई सरर आएको  

बसाई सरर जाने प्रमाणपत्रको पुन:जारी  

बसाई सरर जाने प्रमाणपत्र जारी गररएको एक महिना वा बढी हबहिसकेको भएमा 

 नयााँ ठेगानाको ठेगाना फेला पानत सकु्नहुन्न भने आहि  

ररसेप्शिको स्थल 

प्रते्यक ररसेप्शन डेस्कको बारे 

(१) नगरपाहलका कायातलयको मुख्य भवन 

२-१०-२५  हमनाटोमाची, फुनाबाशी 

सोमबार िेखि शुिबार हबिान ९ बजे िेखि सााँझ ५ बजे सम्म 

※ शहनबार आईिबार सावतजहनक हविामा बन्द हुन्छ 

टेहलफोन ०४७-४३६-२१११  

(२) फुनाबाशी से्टशन सामान्य सेवा केन्द्र 

१-३-१,  िोनमाची , फुनाबाशी 

सोमबार िेखि शुिबार हबिान ९ बजे िेखि सााँझ ८ बजे सम्म 

िोस्रो ・ चौथो शहनवार र त्यस पहछको भोहल पल्टको आईिबार  राहष्ट्र य हबिािरूमा हबिान ९ बजे िेखि 

सााँझ ५ बजे सम्म 



टेहलफोन ०४७-४३६-३४११  

(३)हननोहमया शािा कायातलय 

१-१-२० िाकीडाई, फुनाबाशी 

सोमबार िेखि शुिबार हबिान ९ बजे िेखि सााँझ ५ बजे सम्म 

※ शहनबार आईिबार सावतजहनक हविामा बन्द हुन्छ 

टेहलफोन ०४७-४६४-१८११  

(४)हशबायामा शािा कायातलय 

३-१०-८ हशबायामा, फुनाबाशी शिर 

सोमबार िेखि शुिबार हबिान ९ बजे िेखि सााँझ ५ बजे सम्म 

※ शहनबार आईिबार सावतजहनक हविामा बन्द हुन्छ 

टेहलफोन ०४७-४६३-२५६१  

(५)टकनेडाई शािा कायातलय 

१-२-५ टकनेडाई, फुनाबाशी 

सोमबार िेखि शुिबार हबिान ९ बजे िेखि सााँझ ५ बजे सम्म 

※ शहनबार आईिबार सावतजहनक हविामा बन्द हुन्छ 

टेहलफोन  ०४७-४६५-४३३१  

(६) नरहशनोिाई शािा कायातलय 

२-४५-१८ नरहशनोिाई, फुनाबाशी 

सोमबार िेखि शुिबार हबिान ९ बजे िेखि सााँझ ५ बजे सम्म 

※ शहनबार आईिबार सावतजहनक हविामा बन्द हुन्छ 

टेहलफोन ०४७-४६६-२८११  

(७)िोयोिोमी शािा कायातलय 

४ िोयोिोमी च्यो, फुनाबाशी 

सोमबार िेखि शुिबार हबिान ९ बजे िेखि सााँझ ५ बजे सम्म 

※ शहनबार आईिबार सावतजहनक हविामा बन्द हुन्छ 

टेहलफोन ०४७-४५७-२००३  

(८)हनवा शािा कायातलय 

५-२६-१, हनवािीगाशी, फुनबाशी 

सोमबार िेखि शुिबार हबिान ९ बजे िेखि सााँझ ५ बजे सम्म 

※ शहनबार आईिबार सावतजहनक हविामा बन्द हुन्छ 

टेहलफोन ०४७-४४७-४५०७  

(९)हनशी फुनाबाशी शािा कायातलय 

४-१७-३  हनशी फुना फुनाबाशी शिर 



सोमबार िेखि शुिबार हबिान ९ बजे िेखि सााँझ ५ बजे सम्म 

※ शहनबार आईिबार सावतजहनक हविामा बन्द हुन्छ 

टेहलफोन०४७-४३३-४३२१  

※ फुनाबाशी से्टशन अगाडी सामान्य सेवा कायातलयमा सोमबार र शुिबार बेलुका ५ बजे काटे पहछको 

समय र हविाका हिनमा  िल उले्लखिि प्रहिया गनत हमलै्दन।  

「पुरानो ठेगाना स्थान」   「स्थाई बसाई ििात स्थान」  को शिर नगरपाहलका आहिमा पुहष्ट्करण 

आवश्यक परेको अवस्थामा  

हविेशबाट बसाई सरर आएको  

बसाई सरर जाने प्रमाणपत्रको पुन:जारी  

बसाई सरर जाने प्रमाणपत्र जारी गररएको एक महिना वा बढी हबहिसकेको भएमा 

 नयााँ ठेगानाको ठेगाना फेला पानत सकु्नहुन्न भने आहि  

फुनाबाशी से्टशन अगाडीको सेवा कायातलयमा प्रहियाको लाहग  आउिा िेरर कार पाकत  गने ठाउाँ छैन  

फेस हबखडंगको अन्डर ग्राउन्ड पाहकिं गका लाहग पैसा लाग्दछ  

प्रहियाको लाहग फुनाबाशी से्टशन अगाडीको सेवा कायातलय प्रयोग गनुतभयो भने पहन पैसा सस्तो हुने छैन 

शािा कायातलयमा कार पाकत  गनतको लाहग त्यिााँ धेरै ठाउाँिरू छैनन् 

कृपया जब िपाई प्रहियामा आउनुहुन्छ भने टर ेन वा बस प्रयोग गनुतिोस् 

※ टकनेडाई शािा कायातलयमा कार पाकत  गनत ठाउाँ छैन  

कृपया जब िपाई प्रहियामा आउनुहुन्छ भने टर ेन वा बस प्रयोग गनुतिोस् 

ठेिािा पररवतडिको प्रनिया ििाड के ल्याउिे भने्न बारे  

ठेगाना पररवितनको प्रहिया गिात के ल्याउने भने्न बारेमा कृपया यिााँ िेनुतिोस्  

https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/koseki/002/p009791.html 

सोधपुछ  

पररवार रहजस्टर हडहभजन  

टेहलफोन ०४७-४३६-२२७०  फ्याक्स ०४७-४३६-२२७४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

403 住民異動や証明書交付などのお手続きについて（4 月 13 日更新）20.04.22 


