
वडा कार्यालयमा भन्दा सस्तो・छिटो・सजिलो ! प्रमाण पत्रहर ूकोन्भिनिमा राखिएको मिसिनबाट उपलब्ध छ।

तपाईंलाई प्राथमिकता ! घरसार सम्बन्धित प्रक्रियाहरूको लागि अघि नै बुक गर्दा समयको सदुपयोग गर्न सकिन्छ।

福岡市 DX戦略課

Quick!

検索福岡市の新常識

म वडा
कार्यालयमा
पर्खने छैनँ !

धेरै जना
बसाइँ सार्ने ऋतुमा

दुई तीन घण्टा
पर्खनुपर्ने छैन !

आवास प्रमाण-पत्र
कोन्भिनिमा उपलब्धछ !

घरसारको प्रक्रियाको लागि
अघि नै बुक गर्न सकिन्छ!

कार्यालयमा आउने अवश्यक छैन ! हुकुओका सहर बाहिर सार्नुपर्दा「माइना पर्टर」मा अवश्यक कुराहरू टाइप
गर्यो भन「ेस्थानान्तरण–पत्र」को लागि चाहिने पुरै कदम सकिन्छ।

आफ्नो स्मार्टफोनबाट
स्थानान्तरण–पत्र निकाल्नसकिनछ्!

※माइ नम्बर कार्ड चाहिन्छ।

※

※

स्थानान्तरण पत्र

बुकिङ



उक्त सुबिधाहरू घरसारको बेलामा सदुपयोग हुन्छ।
《घरसार हुँदा चाल्ने सामान्य कदम》

आवास प्रमाण जस्ता पत्रहरू
कोन्भिनिमा उपलब्ध छ !

वडा कार्यालयमा गर्नुपर्ने
प्रक्रियाहरूको लागि घरसार प्रक्रिया
अनलाइन बुकिङ सुविधा उपयोगी छ !

स्थानान्तरण पत्र
अनलाइनमा !

※जापानी भाषामा मात्र

❶ ❷ ❸
अवश्यक

कागजातहरूको
तयार

समझौता

❹ ❺

आवास प्रमाण जस्ता पत्रहरू कोन्भिनिमा ! स्मार्टफोनमै स्थानान्तरण पत्र बुझाउन सकिन्छ！

आवेदन चाबी लिन・े
डेरामा बस्ने

घरसारको
प्रक्रिया

तयार पार्नुपर्ने कुराहरू

तयार पार्नुपर्ने कुराहरू तयार पार्नुपर्ने कुराहरू

खोल्ने समय

लाग्ने समय

लाग्ने समय

●माइ नम्बर कार्ड
●पीन नम्बर（चार वटा）
●पत्रको लागि शूल्क ●माइ नम्बर कार्ड

●पीन नम्बर (चार वटा पीन नम्बर र रोमन 
वर्णमालासहित ६ देखि १६ वटा पीन नम्बर)
●कागजातहरू माग्न, बुझाउन मिल्ने
स्मार्टफोन वा ल्यापटप

●हुलाक पत्रद्वारा स्थानान्तरण पत्र 
बुझाउन सकिन्छ

१५ मिनेट जति

१० मिनेट जति

●स्मार्टफोन वा ल्यापटप

●घरसारको लागि पत्रहर（ूसरुवा पुर्जी,
बसाइँको सरूवा-पत्र, स्थानान्तरण पत्र）
●घरसार सम्बन्धित निम्न प्रक्रियाहरू
बच्चाको चिकित्साखर्च अनुदान बच्चाको
लागि भत्ता, राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा...
आदि कुराहरू

●आवास प्रमाण पत्रको कपी
●छापको प्रमाण पत्र
प्रत्येक दिन बिहान ६:३०
देखि बेलुका ११ बजेसम्म

निम्न ठाउँमा(तरिकामा)
पनि निकाल्न सकिन्छ।
●प्रमाण पत्र सुविधा काउण्टर
●हुलाकघर　●हुलाकबाट माग्ने

●रजिस्ट्रेशनको(व्यक्तिगत)प्रतिलिपि
●घर ठेगानाको प्रतिलिपि
माध्यप्ता बिहान ९ बजेदेखि बेलुका
५ बजेसम्म

बुकिङ गरेको मितिमा आउने

बुकिङ गर्न मिल्ने प्रक्रियाहरू

तपाईँलाई छिटो बोलाइनेछ

माइ नम्बर कार्ड नभएमा

माइ नम्बर कार्ड नभएमा

विस्तृत जानकारी यहाँबाट !

https://fukuoka-shinjoshiki.jp
हुकुओका सहरको नयाँ बुझाइ

विषेश पाना
हुकुओका सहरको नयाँ बुझाइ

विषेश पाना

検索福岡市の新常識

Quick!

बुकिङ
स्थानान्तरण पत्र

प्रमाण पत्रहरू
कोन्भिनिमा उपलब्ध

अनलाईन
स्थानान्तरण पत्र

घरसारको प्रक्रियाहरूको लागि अघि नै बुकिङ गर्दा सजिलो

घरसारको प्रक्रियाहरूको
लागि अनलाइन बुकिङ


