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                      (२) माई नम्बर मुख्य हटलाइन ☎0120-0178-27
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ब्यिक्तगत नम्बर (अथवा "माई नम्बर”) प्रतके जापानबासीलाई प्रदान ग�रने एक १२ अंकको 
नम्बर हो । कस्को नम्बर भनेर प�ा नलागोस भनेर यो अंक ब्यक्तीको ठेगाना अथवा जन्म�मती 
सँग �मल्दैन । माई नम्बर एक �नष्प� समाज �नमार्णको ला�ग बनाइएको हो  ।

(१) व्यिक्तगत नम्बर सूचना पत्र 
व्यिक्तगत नम्बर सूचना पत्र भनेको जन्म आ�दको कारण प�हलो चो�ट माई नम्बर प्रदान 
ग�रने व्यिक्तलाई हुलाकमाफर् त पठाइने कागजात हो। यस पत्रलाई मेरो नम्बर प्रमा�णत गन� 
कागजातको रूपमा प्रयोग गनर् स�कँदैन।

(२) मेरो नम्बर काडर् (ब्यिक्तगत नम्बर काडर्) 
माई नम्बर काडर् (व्यिक्तगत नम्बर काडर्) चा�हँ माई नम्बर प्रमा�णत गन� कागजात वा 
व्यिक्तको प�रचय खुल्ने कागजातको रूपमा प्रयोग गनर् स�कन्छ।　　　　　

माई नम्बरको बारेमा१

(१) मेरो नम्बर काडर्  (ब्यिक्तगत नम्बर काडर्) आवेदन (गैर-अ�नवायर्)
सूचना काडर् वा व्यिक्तगत नम्बर सूचनापत्रमा संलग्न "व्यिक्तगत नम्बर काडर् जार� 
आवेदन फाराम तथा इलेक्ट्रो�नक प्रमाणपत्र जार� आवेदन फाराम"-मा आवश्यक 
जानकार� भरेर आफ़्नो तस�बर (फ़ोटो) त्यस फाराममा टाँसी �फतार् पठाउने खाममा 
हालेर हुलाकमाफर् त पठाउनुहोस।्
हुलाकको अ�त�रक्त  स्माटर्फोन, कम्प्यूटर र यो शहरमा उपलब्ध प्रमाणपत्र फोटो 
मे�सनहरु माफर् त प�न आवेदन गनर् सम्भव छ।
・प�हलो पटकको ला�ग जार� सुल्क �नसुल्क ग�रएको छ ।  
・माई नम्बर काडर् (ब्यिक्तगत नम्बर काडर्) जार� गदार् सूचना काडर् र मूल �नवास
  रिजस्ट्रार काडर् (य�द छ भने) �फतार् �लईनेछ ।. 
・जब सूचना काडर्मा �दइएको जानकार�मा प�रवतर्न हुन्छ(नाम वा ठेगाना), तपाइँ
  सूचना काडर्मा संलग्न आवेदन फारम प्रयोग गरेर अवेदन  गनर् असमथर् हुनुहुने छ। 
  �विस्त्रत जानकार�का ला�ग घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन वा साखा कायार्लय 
  (प१२) सम्पकर्  गनुर्होस ्।
・"व्यिक्तगत नम्बर काडर् जार� आवेदन फाराम तथा इलेक्ट्रो�नक प्रमाणपत्र जार� आवेदन 
फाराम" आफूसँग नभएको खण्डमा घरेलु बा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन, ओता शहर मेरो 
नम्बर काडर् केन्द्र वा शाखा कायार्लयमा पुनःजार� गर� पाउन स�कन्छ। (रेिजडने्ट काडर्, 
सवार� चालक अनुम�त पत्र आ�द �लएर आउनुहोस)्

・मेरो नम्बर काडर्को म्याद बसोबास अव�ध पूरा हुने �म�तसम्म हो। (स्थायी 
बसोबासीबाहेक)

(२) तपा�को मेरो नम्बर काडर् (व्यिक्तगत संख्या काडर्) प्राप्त गन� त�रका
काडर् बनेप�छ तुरुन्त ैजार� ग�रएको जानकार� र जार� सूचना पत्र ओता शहरद्वारा 
हुलाकमाफर् त पठाइनेछ। काडर्को हस्तान्तरण शहर कायार्लयको काउन्टरमा ग�रनेछ।
शहरबाट पठाइने जानकार�अनुसार प्राप्त गन� समय र ठाउँ आर�ण गर� जार� सूचना 
पत्रसँग रेिजडने्ट काडर्, �वशषे स्थायी बसोबासी प्रमाणपत्र आ�द �लएर आर�णमा तोकेको 
ठाउँमा आउनुहोस।्

माई नम्बर प्रणाल�पाठ ४  

माई नम्बर प्रणाल�पाठ ४  व्यिक्तगत नम्बर सूचना पत्र मेरो नम्बर काडर् (ब्यिक्तगत नम्बर काडर्)

कसर� प्राप्त गन� दतार् गरेको ठेगानामा 
पठाईने आवेदन अबश्यक

कसले पाउंछ?
प�हलो चोट� ब्यिक्तगत 
नम्बर प्रदान गर�एको 
ब्यिक्तले पाउछ

अबेदकले मात्रै

माई नम्बरको रुपमा छैन छ

�मल्दैन छैन हो 
(�नवास अव�धको अिन्तम �दनसम्म)

�मल्छ �मल्दैन �मल्छ

प�रचय खुल्ने कागजातको 
रूपमा प्रयोग �मल्दैन �मल्छ

※"सूचना काडर्" जार� गनर् २०२० रेइवा २ साल मे म�हनासम्ममा समाप्त भयो।
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ब्यिक्तगत नम्बर (अथवा "माई नम्बर”) प्रतके जापानबासीलाई प्रदान ग�रने एक १२ अंकको 
नम्बर हो । कस्को नम्बर भनेर प�ा नलागोस भनेर यो अंक ब्यक्तीको ठेगाना अथवा जन्म�मती 
सँग �मल्दैन । माई नम्बर एक �नष्प� समाज �नमार्णको ला�ग बनाइएको हो  ।

(१) व्यिक्तगत नम्बर सूचना पत्र 
व्यिक्तगत नम्बर सूचना पत्र भनेको जन्म आ�दको कारण प�हलो चो�ट माई नम्बर प्रदान 
ग�रने व्यिक्तलाई हुलाकमाफर् त पठाइने कागजात हो। यस पत्रलाई मेरो नम्बर प्रमा�णत गन� 
कागजातको रूपमा प्रयोग गनर् स�कँदैन।

(२) मेरो नम्बर काडर् (ब्यिक्तगत नम्बर काडर्) 
माई नम्बर काडर् (व्यिक्तगत नम्बर काडर्) चा�हँ माई नम्बर प्रमा�णत गन� कागजात वा 
व्यिक्तको प�रचय खुल्ने कागजातको रूपमा प्रयोग गनर् स�कन्छ।　　　　　

माई नम्बरको बारेमा१

(१) मेरो नम्बर काडर्  (ब्यिक्तगत नम्बर काडर्) आवेदन (गैर-अ�नवायर्)
सूचना काडर् वा व्यिक्तगत नम्बर सूचनापत्रमा संलग्न "व्यिक्तगत नम्बर काडर् जार� 
आवेदन फाराम तथा इलेक्ट्रो�नक प्रमाणपत्र जार� आवेदन फाराम"-मा आवश्यक 
जानकार� भरेर आफ़्नो तस�बर (फ़ोटो) त्यस फाराममा टाँसी �फतार् पठाउने खाममा 
हालेर हुलाकमाफर् त पठाउनुहोस।्
हुलाकको अ�त�रक्त  स्माटर्फोन, कम्प्यूटर र यो शहरमा उपलब्ध प्रमाणपत्र फोटो 
मे�सनहरु माफर् त प�न आवेदन गनर् सम्भव छ।
・प�हलो पटकको ला�ग जार� सुल्क �नसुल्क ग�रएको छ ।  
・माई नम्बर काडर् (ब्यिक्तगत नम्बर काडर्) जार� गदार् सूचना काडर् र मूल �नवास
  रिजस्ट्रार काडर् (य�द छ भने) �फतार् �लईनेछ ।. 
・जब सूचना काडर्मा �दइएको जानकार�मा प�रवतर्न हुन्छ(नाम वा ठेगाना), तपाइँ
  सूचना काडर्मा संलग्न आवेदन फारम प्रयोग गरेर अवेदन  गनर् असमथर् हुनुहुने छ। 
  �विस्त्रत जानकार�का ला�ग घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन वा साखा कायार्लय 
  (प१२) सम्पकर्  गनुर्होस ्।
・"व्यिक्तगत नम्बर काडर् जार� आवेदन फाराम तथा इलेक्ट्रो�नक प्रमाणपत्र जार� आवेदन 
फाराम" आफूसँग नभएको खण्डमा घरेलु बा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन, ओता शहर मेरो 
नम्बर काडर् केन्द्र वा शाखा कायार्लयमा पुनःजार� गर� पाउन स�कन्छ। (रेिजडने्ट काडर्, 
सवार� चालक अनुम�त पत्र आ�द �लएर आउनुहोस)्

・मेरो नम्बर काडर्को म्याद बसोबास अव�ध पूरा हुने �म�तसम्म हो। (स्थायी 
बसोबासीबाहेक)

(२) तपा�को मेरो नम्बर काडर् (व्यिक्तगत संख्या काडर्) प्राप्त गन� त�रका
काडर् बनेप�छ तुरुन्त ैजार� ग�रएको जानकार� र जार� सूचना पत्र ओता शहरद्वारा 
हुलाकमाफर् त पठाइनेछ। काडर्को हस्तान्तरण शहर कायार्लयको काउन्टरमा ग�रनेछ।
शहरबाट पठाइने जानकार�अनुसार प्राप्त गन� समय र ठाउँ आर�ण गर� जार� सूचना 
पत्रसँग रेिजडने्ट काडर्, �वशषे स्थायी बसोबासी प्रमाणपत्र आ�द �लएर आर�णमा तोकेको 
ठाउँमा आउनुहोस।्

माई नम्बर प्रणाल�पाठ ४  

माई नम्बर प्रणाल�पाठ ४  व्यिक्तगत नम्बर सूचना पत्र मेरो नम्बर काडर् (ब्यिक्तगत नम्बर काडर्)

कसर� प्राप्त गन� दतार् गरेको ठेगानामा 
पठाईने आवेदन अबश्यक

कसले पाउंछ?
प�हलो चोट� ब्यिक्तगत 
नम्बर प्रदान गर�एको 
ब्यिक्तले पाउछ

अबेदकले मात्रै

माई नम्बरको रुपमा छैन छ

�मल्दैन छैन हो 
(�नवास अव�धको अिन्तम �दनसम्म)

�मल्छ �मल्दैन �मल्छ

प�रचय खुल्ने कागजातको 
रूपमा प्रयोग �मल्दैन �मल्छ

※"सूचना काडर्" जार� गनर् २०२० रेइवा २ साल मे म�हनासम्ममा समाप्त भयो।
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आफ्नो सूचना काडर् वा आधारभूत �नवासी दतार् काडर् भएमा मेरो नम्बर काडर् जार� गन� 
बेलामा त्यो काडर् �फतार् बुझाउनुपन�छ।

(३) माई नम्बर सम्बिन्धत प्रस्नो�र
　Q. मेरो नम्बर प्रयोग गदार् मैले के सावधान हुनुपछर्? 
　A. कानुनी प्रावधान बाहेक कसलैाई प�न तपा�को मेरो नम्बर थाहा �दनु, मेरो नम्बरको नोट 

गनुर्, फोटोकोपी गरेर रा�ु हँुदैन। इन्टरनेटमा मेरो नम्बर पासवडर् वा पोष्टको रूपमा प्रयोग 
नगनुर्होस।्

　Q. के माई नम्बर स्वतन्त्र रूपमा प�रवतर्न गनर् स�कन्छ ?
　A. सामान्यतया, यो तपा�को सम्पूणर् जीवनको ला�ग त्य�ह रहन्छ। मेरो नम्बर अवैध रूपमा 

प्रयोग ग�रएको खन्डमा भने माई नम्बर प�रवतर्न हुन सक्छ।
　Q. के मेरो नम्बर काडर् बनाउनु जरुर� छ ?
　A. मेरो नम्बर काडर्को इच्छा गन�हरूले बनाउने प्रणाल� छ तर बनाउनुभयो भने तपा�लाई 

सिजलो हुन्छ।
　Q. माई नम्बर काडर् प्राप्त गरे प�छ, मेरो ठेगाना पुन: न�वकरण ग�रयो। के काडर्को प्रभावकार� 

अव�ध (म्यद) स्वत: लिम्बन्छ ? 
　A.  तपा�को ठेगाना पुन: न�वकरण ग�रयता प�न माई नम्बर काडर् काडर्को प्रभावकार� अव�ध 

(म्यद) स्वत: लिम्बदैन। तपाईले मेरो नम्बर काडर्को प्रभावकार� अव�ध लम्ब्याउनको 
ला�ग घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन सेवा काउन्टरमा गइ प्रकृया पुरा गनुर् पछर्।  म्यद 
स�कएको खन्डमा मेरो नम्बर काडर् �नस्कृय हुनेछ। सानो शुल्क (१००० येन) �तरेर यो 
पुन: जार� गनर् स�कनेछ ।

　Ｑ. सूचना काडर् खारेज भएको छ? 
　Ａ. रेइवा २ साल (सन ्२०२०) मे २५ ता�रख सूचना काडर् खारेज ग�रयो। यसप�छ सूचना 

काडर्मा उिल्ल�खत �ववरणको प�रवतर्न गनर् न�मल्ने भयो। प�हलो पटक मेरो नम्बर प्रदान 
ग�रएको व्यिक्तलाई व्यिक्तगत नम्बर सूचना पत्रमाफर् त मेरो नम्बर सू�चत गराइनेछ।
य�द सूचना काडर्मा भएको नाम, ठेगाना, जन्म �म�तको जानकार� �नवासी प्रमाणपत्रमा 
भएको जानकार��सत मेल खान्छ भने सूचना काडर्लाई मेरो नम्बर प्रमा�णत गन� 
कागजातको रूपमा प्रयोग गनर् �नरन्तरता �दन स�कन्छ।

(४) माई नम्बर काडर् (व्यिक्तगत नम्बर काडर्) बाट प्रमाणपत्र जार� मे�सन प्रयोग गनर् 
स�कन्छ। (मुख्य �बिल्डङको प�हलो तल्ला, ओता वाडर् माई नम्बर काडर् केन्द्र)

         【सोधपुछ】घरेलु बा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन　☎03-5744-1554　
 कराधान �ड�भजन　☎03-5744-1192

शुल्कगनर् स�कने 
प्रमाण पत्रहरूर उपलब्ध समय सेवा प्रयोग गनर् 

स�कने ब्यिक्त

※ यी प्रमाणपत्रहरू देसभ�रका प्रमुख कोिम्बनी स्टोरहरूबाट प�न जार� गनर् स�कन्छ। यो 
सेवा ६:३० दे�ख २३:०० सम्म उपलब्ध छ।

【मेरो नम्बर काडर् केन्द्रबारे】
उपलब्ध सेवा: मेरो नम्बर काडर् जार� गन�, आवेदनको मदत �दने, उिल्ल�खत �ववरणको 

अद्याव�धक गन�, मेरो नम्बर काडर् जार� गन�, परामशर् कायर्, सावर्ज�नक
सम्बन्ध �क्रयाकलाप आ�द
�रसेप्सन समय: सोमबार～शुक्रबार  ९:००दे�ख १८:३०सम्म

श�नबार र आइतबार  ९:००दे�ख १६:००सम्म
(हरेक म�हना तसे्रो श�नबार र त्यसको भो�लपल्ट, सावर्ज�नक �बदाको �दन, 
वषर्को अन्त्य र सुरुको अव�ध [�डसेम्बर २९ दे�ख जनवर� ३ ता�रख सम्म] 
बाहेक)
※गाडी र साइकलको ला�ग पा�कर् ङ छैन।

☎03-6429-8901
ठेगाना: ओता वाडर् सान्नो २-३-७

(शहर �वकास प्रवधर्न सु�वधा केन्द्र प�हलो तल्ला)
जाने त�रका: JR ओमोर� स्टेसन पिश्चम �नकासबाट �हँडरे १ �मनेट

�नबासी प्रमाण 
पत्रको प्र�त�ल�प

२५० येन

सोमबार～शुक्रबार (सावर्ज�नक �बदा, 
बषर्को अन्त्य र सुरुका �दन हरू, 
ममर्त साम्भरको �दन हरू बाहेक) ८:
३०दे�ख १७:००सम्म (ओता शहर मेरो 
नम्बर काडर् केन्द्र ९:०
०दे�ख १७:००सम्म)
※बेलुका, श�नबार र आइतबारको 
कायार्लय खुल्ने �दन र समय वाडर् को 
होमपेज हेरनु होला (P9)

ओता वाडर् �नबासी दतार् 
भई माई नम्बर काडर्डर् 
(व्यिक्तगत नम्बर काडर्)
प्राप्त भएको ब्यिक्त मात्र

छाप दतार् 
प्रमाणपत्र

२५० येन

सोमबार～शुक्रबार (सावर्ज�नक �बदा, 
बषर्को अ�ंतम र सुरुका �दन हरू, 
ममर्तसम्भारको �दनबाहेक) ८:३०दे�ख 
१७:०० सम्म ओता वाडर् माई नम्बर 
काडर् केन्द्र
०दे�ख १७:००सम्म)
※बेलुका, श�नबार र आइतबारको 
कायार्लय खुल्ने �दन र समय वाडर् को 
होमपेज हेरनु होला (P9)

ओता शहरमा �नवासी दतार् 
भई मेरो नम्बर काडर् 
(व्यिक्तगत नम्बर काडर्) 
प्राप्त भएको बा�सन्दामध्ये 
छाप दतार् ग�रसकेको 
व्यिक्त मात्र।

२५० येन

सोमबार～शुक्रबार (सावर्ज�नक �बदा, 
वषर्को अन्त्य र सुरुको �दनहरू, 
ममर्तसम्भारको �दनबाहेक) ८:३०दे�ख 
१७:००सम्म 
※बेलुका, श�नबार र आइतबारको 
कायार्लय खुल्ने �दन र समय वाडर् को 
होमपेज हेरनु होला (P9)

ओता शहरमा �नवासी दतार् 
भई मेरो नम्बर काडर् 
(व्यिक्तगत नम्बर काडर्) 
प्राप्त भएको बा�सन्दामध्ये 
ओता शहरमा कर �ववरण 
पेस गरेको अथवा 
कम्पनीद्वारा तलब 
भुक्तानी �रपोटर् पेस 
ग�रएको व्यिक्त।

आवास कर 
प्रमाणपत्र (काराधान 
(कर छुट) प्रमाणपत्र, 
कर चुक्ता प्रमाणपत्र)
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आफ्नो सूचना काडर् वा आधारभूत �नवासी दतार् काडर् भएमा मेरो नम्बर काडर् जार� गन� 
बेलामा त्यो काडर् �फतार् बुझाउनुपन�छ।

(३) माई नम्बर सम्बिन्धत प्रस्नो�र
　Q. मेरो नम्बर प्रयोग गदार् मैले के सावधान हुनुपछर्? 
　A. कानुनी प्रावधान बाहेक कसलैाई प�न तपा�को मेरो नम्बर थाहा �दनु, मेरो नम्बरको नोट 

गनुर्, फोटोकोपी गरेर रा�ु हँुदैन। इन्टरनेटमा मेरो नम्बर पासवडर् वा पोष्टको रूपमा प्रयोग 
नगनुर्होस।्

　Q. के माई नम्बर स्वतन्त्र रूपमा प�रवतर्न गनर् स�कन्छ ?
　A. सामान्यतया, यो तपा�को सम्पूणर् जीवनको ला�ग त्य�ह रहन्छ। मेरो नम्बर अवैध रूपमा 

प्रयोग ग�रएको खन्डमा भने माई नम्बर प�रवतर्न हुन सक्छ।
　Q. के मेरो नम्बर काडर् बनाउनु जरुर� छ ?
　A. मेरो नम्बर काडर्को इच्छा गन�हरूले बनाउने प्रणाल� छ तर बनाउनुभयो भने तपा�लाई 

सिजलो हुन्छ।
　Q. माई नम्बर काडर् प्राप्त गरे प�छ, मेरो ठेगाना पुन: न�वकरण ग�रयो। के काडर्को प्रभावकार� 

अव�ध (म्यद) स्वत: लिम्बन्छ ? 
　A.  तपा�को ठेगाना पुन: न�वकरण ग�रयता प�न माई नम्बर काडर् काडर्को प्रभावकार� अव�ध 

(म्यद) स्वत: लिम्बदैन। तपाईले मेरो नम्बर काडर्को प्रभावकार� अव�ध लम्ब्याउनको 
ला�ग घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन सेवा काउन्टरमा गइ प्रकृया पुरा गनुर् पछर्।  म्यद 
स�कएको खन्डमा मेरो नम्बर काडर् �नस्कृय हुनेछ। सानो शुल्क (१००० येन) �तरेर यो 
पुन: जार� गनर् स�कनेछ ।

　Ｑ. सूचना काडर् खारेज भएको छ? 
　Ａ. रेइवा २ साल (सन ्२०२०) मे २५ ता�रख सूचना काडर् खारेज ग�रयो। यसप�छ सूचना 

काडर्मा उिल्ल�खत �ववरणको प�रवतर्न गनर् न�मल्ने भयो। प�हलो पटक मेरो नम्बर प्रदान 
ग�रएको व्यिक्तलाई व्यिक्तगत नम्बर सूचना पत्रमाफर् त मेरो नम्बर सू�चत गराइनेछ।
य�द सूचना काडर्मा भएको नाम, ठेगाना, जन्म �म�तको जानकार� �नवासी प्रमाणपत्रमा 
भएको जानकार��सत मेल खान्छ भने सूचना काडर्लाई मेरो नम्बर प्रमा�णत गन� 
कागजातको रूपमा प्रयोग गनर् �नरन्तरता �दन स�कन्छ।

(४) माई नम्बर काडर् (व्यिक्तगत नम्बर काडर्) बाट प्रमाणपत्र जार� मे�सन प्रयोग गनर् 
स�कन्छ। (मुख्य �बिल्डङको प�हलो तल्ला, ओता वाडर् माई नम्बर काडर् केन्द्र)

         【सोधपुछ】घरेलु बा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन　☎03-5744-1554　
 कराधान �ड�भजन　☎03-5744-1192

शुल्कगनर् स�कने 
प्रमाण पत्रहरूर उपलब्ध समय सेवा प्रयोग गनर् 

स�कने ब्यिक्त

※ यी प्रमाणपत्रहरू देसभ�रका प्रमुख कोिम्बनी स्टोरहरूबाट प�न जार� गनर् स�कन्छ। यो 
सेवा ६:३० दे�ख २३:०० सम्म उपलब्ध छ।

【मेरो नम्बर काडर् केन्द्रबारे】
उपलब्ध सेवा: मेरो नम्बर काडर् जार� गन�, आवेदनको मदत �दने, उिल्ल�खत �ववरणको 

अद्याव�धक गन�, मेरो नम्बर काडर् जार� गन�, परामशर् कायर्, सावर्ज�नक
सम्बन्ध �क्रयाकलाप आ�द
�रसेप्सन समय: सोमबार～शुक्रबार  ९:००दे�ख १८:३०सम्म

श�नबार र आइतबार  ९:००दे�ख १६:००सम्म
(हरेक म�हना तसे्रो श�नबार र त्यसको भो�लपल्ट, सावर्ज�नक �बदाको �दन, 
वषर्को अन्त्य र सुरुको अव�ध [�डसेम्बर २९ दे�ख जनवर� ३ ता�रख सम्म] 
बाहेक)
※गाडी र साइकलको ला�ग पा�कर् ङ छैन।

☎03-6429-8901
ठेगाना: ओता वाडर् सान्नो २-३-७

(शहर �वकास प्रवधर्न सु�वधा केन्द्र प�हलो तल्ला)
जाने त�रका: JR ओमोर� स्टेसन पिश्चम �नकासबाट �हँडरे १ �मनेट

�नबासी प्रमाण 
पत्रको प्र�त�ल�प

२५० येन

सोमबार～शुक्रबार (सावर्ज�नक �बदा, 
बषर्को अन्त्य र सुरुका �दन हरू, 
ममर्त साम्भरको �दन हरू बाहेक) ८:
३०दे�ख १७:००सम्म (ओता शहर मेरो 
नम्बर काडर् केन्द्र ९:०
०दे�ख १७:००सम्म)
※बेलुका, श�नबार र आइतबारको 
कायार्लय खुल्ने �दन र समय वाडर् को 
होमपेज हेरनु होला (P9)

ओता वाडर् �नबासी दतार् 
भई माई नम्बर काडर्डर् 
(व्यिक्तगत नम्बर काडर्)
प्राप्त भएको ब्यिक्त मात्र

छाप दतार् 
प्रमाणपत्र

२५० येन

सोमबार～शुक्रबार (सावर्ज�नक �बदा, 
बषर्को अ�ंतम र सुरुका �दन हरू, 
ममर्तसम्भारको �दनबाहेक) ८:३०दे�ख 
१७:०० सम्म ओता वाडर् माई नम्बर 
काडर् केन्द्र
०दे�ख १७:००सम्म)
※बेलुका, श�नबार र आइतबारको 
कायार्लय खुल्ने �दन र समय वाडर् को 
होमपेज हेरनु होला (P9)

ओता शहरमा �नवासी दतार् 
भई मेरो नम्बर काडर् 
(व्यिक्तगत नम्बर काडर्) 
प्राप्त भएको बा�सन्दामध्ये 
छाप दतार् ग�रसकेको 
व्यिक्त मात्र।

२५० येन

सोमबार～शुक्रबार (सावर्ज�नक �बदा, 
वषर्को अन्त्य र सुरुको �दनहरू, 
ममर्तसम्भारको �दनबाहेक) ८:३०दे�ख 
१७:००सम्म 
※बेलुका, श�नबार र आइतबारको 
कायार्लय खुल्ने �दन र समय वाडर् को 
होमपेज हेरनु होला (P9)

ओता शहरमा �नवासी दतार् 
भई मेरो नम्बर काडर् 
(व्यिक्तगत नम्बर काडर्) 
प्राप्त भएको बा�सन्दामध्ये 
ओता शहरमा कर �ववरण 
पेस गरेको अथवा 
कम्पनीद्वारा तलब 
भुक्तानी �रपोटर् पेस 
ग�रएको व्यिक्त।

आवास कर 
प्रमाणपत्र (काराधान 
(कर छुट) प्रमाणपत्र, 
कर चुक्ता प्रमाणपत्र)
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ओता शहर मेरो नम्बर 
कार्ड केन्द्र
(सान्नो २-३-७)
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