
 
बसाई सरे्न बेला र्नागरिक बबभागमा गर्ननपुरे्न प्रक्रियाहरुको बािेमा 
 

◇प्रक्रियाहरु सनचारुरुपमा अगाडी बढाउर्न ेबनदाहरु 

 

 

 

 

   

◇बसाई सरे्न बेलामा 
「ठेगार्ना परिवर्रु्न सूचर्ना」भिेि र्लको प्रक्रिया पनिागर्ननहुोस। 
 

स्थितर् प्रक्रिया पनिा गर्ननपुरे्न समय प्रक्रिया पनिागरे्न ठाउ आवश्यक बथर्नहरु 

➀ विदेशबाट जापान आएको बेला 
बसाई सिेको 14 ददर्न 

भभत्र 

बसाई सिेि जारे्न 
वडाको र्नागरिक 

बबभाग 

तर्नवास काड,ु पासपोरु् 

② नागोया शहर बाहेकको ठेगानाबाट नागोया 
शहरमा आएको बेला 

तर्नवास काड,ु थिार्नान्र्िण 
भएि जारे्न प्रमाणपत्र 

③ नागोया शहरभित्र बसाई सरेको बेला 

तर्नवास काड ु

④ बबदेशमा बसाई सने बेलामा 
बसाई सरे्न ददर्न सम्म   

बासोबास 
गरििहर्ननभएको वडाको 

र्नागरिक बबभाग 

⑤ नागोया शहर बाट अन्य शहरमा बसाई सरेर 
जाने बलेा 
※थिार्नान्र्िण प्रमाणपत्र र्पाईले बसोबास गरििहर्ननभएको र्नगिपाभलका कायाुलयबार् प्राप्र् गर्ननहुोस।् 
※माई र्नम्बि काड ु(सूचर्ना काड)ु भएको व्यस्तर्, र्नयााँ ठेगार्ना लेख्ननपरे्न भएकोले भलएि आउर्ननहोस। 
※यदद कोदह मारु्र् प्रक्रिया पनिा गिाउर्नन हनन्छ भरे्न, प्रोतसीको आवश्यक छ। सािै ठेगार्ना परिवर्रु्न गिाउर्न परे्न सब ै
व्यस्तर्हरूको तर्नवास काड ुि स्जम्बेवािी भलएि गएको व्यस्तर्को पदहचार्न पनस्टर्किण कागजार् आवश्यक छ। 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

◇तर्नवासको प्रमाणपत्र जािी 
तर्नवासको प्रमाणपत्रमा ठेगार्ना या र्नाम आदद प्रमाणणर् गरे्नछर्न।् 「तर्नवासी काडहुरूको लागग आवेदर्न र्ािम」को लागग 
अर्ननप्रयोग र्ािम भर्ननहुोस।् आरै्ले गर्ननहुनन्छ भरे्न तर्नवास काड,ु स्जम्बेवािी बोकी कोदह व्यस्तर् गएको खण्डमा प्रोतसी ि 
पदहचार्न पनस्टर्किण कागजार् चादहन्छ। 
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※ कागजपत्रहरु ररसेप्सन अगाडीनै िरेर जानुियो िने, कुनुुपने समय छोटो हुनेछ। 
※ फ्रन्ट डेक्समा जानुहुदा 「ठेगाना पररिर्नु अधिसूचना」र「ननिासी काडहुरूको लाधग आिेदन  
फारम」को लेख्न ेर्ररका विदेशी िाषाहरूमा लेखिएको छ। र्लको ठेगानाबाट पनन पुष्टट गन ुसक्नुहुनेछ। 
 URL: http://www.city.nagoya.jp/naka/page/0000117857.html 

※ राटरीय स्िास््य बीमा िा राष्टरय पेंशनको लाधग प्रक्रिया हुन सक्छ, कृपया अभल िेरै समय भलएर आउनुहोस।् 

(आवास काड ुभएको) 
 बबदेिीहरुको लागग 

बबहार्नको प्रािस्म्भक समय 
बढी खनल्ला हनर्नेछ! ददउसो 
बेलनकी, सोमबाि भर्ने  बढी 
हूल हनर्नेछ। 

कागजपत्रहरु रिसेप्सर्न 

अगाडीर्नै भर्ननहुोस।् लेख्न े

र्रिका वेब साईड ि र्ािाम 

भलर्ने ठाउमा पतर्न छ! 

कृपया अभल बढी समय भलएि 

आउर्ननहोला। बबमा या 

पेन्िर्नको प्रक्रिया भएको 

खण्डमा समय बढी लाग्रे्नछ! 

 


