
"मिया नो तोकु x तोकु मिकि/कुपन"मिमि गर्दछ ौं।  

मिमियि र्र २०% को लाभर्ायक मिमियि मगफ्ट भ चर

मिमि गने अवमि २०२२/०९/२०(िौंगलिार) रे्खि २०२२/१२/३१(शमनिार)

मिमि सम्पकद सािान्य मर्नहरु: शहर मभत्र रहेको ६६विा 

हुलाक िैंक 

मिर्ाको मर्नहरु:  महगाशी-चुओ हुलाक 

कायादलय 5 वा िढी ठूला व्यावसामयक 

सुमविाहरू

ियोग गने अवमि २०२२/१०/१(शमनिार) रे्खि २०२३/३/३१(शुििार)

मिमि िूल्य १ जना व्यखिले ६००० येन (५०० येन को १२ विा कुपन)को कुपन ५००० येनिा २ विा मकन्न सकु्नहुनेछ

। 

१८ वर्दभन्दा कि उिेरको हुनुहुन्छ भने, तपाईौंको अमभभावकले तपाईौंको तर्द िाि िररर् गनद सकु्नहुनेछ

। 

मकने्न तररका तपाईौंले िामिको मििी काउन्टरिा हुलाक िार्द त िाप्त िररर् भ चर ल्याई, आफ्नो पररचय पत्र रे्िाएर

मिमियि भ चर मकन्न सकु्नहुनेछ।

लमित व्यखि
मिमत २०२२/०७/०१ अिवा २०२२/१०/०१ िा उचुनोमिया सहरिा िसाइ सराई र्ताद भएको व्यखि हरुको

ठेगानािा कुपन पठाएका छ ।

[पठाउने सियतामलका] (१) जुलाई १ िा उचुनोमिया िा र्ताद भएकाहरू : सेपे्टम्बरको सुरुवाती～
(२) अक्टोिर १ िा उचुनोमिया िा र्ताद भएकाहरू : अक्टोिरको अन्त्यिाि

(जुलाई २ पमछ मभत्र सरेकाहरूका लामग, ① िा िाप्त गनेहरूलाई िाहेक)

■सम्पकद ■
उचुनोमिया सहर मिमियि भ चर कल सेन्टर

र्ोन: ०२८-६५१-३७१०  (सोि रे्खि शुििार १० िजे रे्खि १७ िजे सम्म) 

ियोग हुने स्टोर शहरको िुद्रा/सेवा पसल र रेसु्टरेन्टहरू

* स्टोर मववरणहरूको लामग, कृपया मििी केन्द्र वा तलको वेिसाइििा हेनुदहोला।

◀ होिपेज

मियानो आमिदक उपाय कायदकारी समिमत समचवालय（उचुनोमिया

आमिदक मवभाग वामणज्य र उद्योग िवर्द्दन मवभाग）

पयादप्त िात्रािा भ चर भएको हुनाले , भ चर समकनेपो होकी भनेर मचन्ता मलनु

परै्न।  

मभडभाड नगरी रु्सदर्को सिय मनकालेर मकन्न सकु्न हुनेछ ।
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पयादप्त भ चरहरु छन् !

मिस्तारै मकन्न सकु्नहुनेछ !

युिेनको हालको अवस्िाको कारणले, िढ्र्ो िूल्यको िभावलाई कि गनद उपभोिा र ब्यापारीहरुको लामग

उचुनोमिया शहरले, उचुनोमिया शहर मभत्र ियोग गनद मिल्ने मिमियि मगफ्ट भ चर "मिया नो तोकु x तोकु

मिकि/कुपन मिमि गर्दछ ौं।



"प्रिप्रियि भौचर" भप्रि बहािा गरै्द "बैंक ट्र ान्सफर ठप्रग" र "व्यक्तिगत

जािकारीको चोरी" हुिे भएर सावधाि रहिुहोस्।

मिया नो तोकु x तोकु मिकि/कुपनको ियोग गने िमिया 

② आफुलाई चाप्रहिे िात्रािा भौचर खररर्द गिुुहोस । 

③ सहरका प्रिलरहरूिा भौचरको ियोग

・मििी काउन्टरिा मनम्न ❶ र ❷ ल्याउनुहोस् (अगामड हेनुदहोस्)

❶सौंलग्न िररर् भ चर

❷भ चर िररर् गने सूचीिा रहेको कुनै एक व्यखिको आईडी

（कुनै एक जनाको आईडी भए हुन्छ）

आईडी काडदका उर्ाहरणहरु（म्यार् नसकेको आईडी काडद हुनुपनेछ।）
चालक अनुिमतपत्र, डर ाइमभङ इमतहास ििाणपत्र, िाई नम्बर काडद , राहर्ानी, स्वास्थ्य िीिा काडद , 

वृर्द्हरूको मचमकत्सा िीिा काडद , र्ीर्दकालीन हेरचाह िीिा काडद ,

अपाङ्गता भएका व्यखिको पुखस्तका, नमसदङ ह्यान्डिुक, आवास काडद मवशेर् स्िायी मनवासी काडद ,

आिारभूत मनवासी र्ताद काडद , पेन्सन िुक, पेन्सन ििाणपत्र, सावदजमनक सहायता िाप्तकताद ििाणपत्र, 
मनवासको ििाणपत्र (जु्यमिन्ह्यो, ३ िमहना मभत्र जारी गररएको), आमर्।

・िररर् गनदको लामग आफ्नो िररर् भाउचर र आईडी काउन्टरिा िसु्तत गनुदहोस्।

・भ चर १ िुक िाि िररर् गनद सकु्न हुनेछ, र कोिा नपुगेसम्म अमसमित

िररर् गनद सकु्नहुनेछ। 

・१ जनाले २ िुक सम्म िररर् गनद सकु्न हुनेछ।

＜मििी सम्पकद ＞
सािान्य मर्नहरु: शहर मभत्र रहेको ६६विा हुलाक िैंक（मििी सिय  ९:००-१७:००）

महगासी / चू्यओउ / मिनािी / िावाची हुलाक कायादलय िात्र（ मििी सिय ९:००-

१८:००）

・पोस्टर र POP मचन्ह भएको शहरको पसलहरुिा ियोग गनद सकु्न हुनेछ। 

・िुद्रा पैसा मर्ताद नहुने भएर पुरै रकि िरािरको सािान िररर् गनुदहोला। 

・ियोग गनद मिल्ने पसलहरुको िारेिा , भ चर मिमि गने ठाउँ र 

वेिसाइि िा हेनद सकु्नहुनेछ।

① खररर्द भौचर र आफ्िो आईिी लगेर भौचर प्रबप्रि

केन्द्र िा जािुहोस । 

मिर्ाको मर्नहरु: महगासी / चू्यओउ हुलाक कायादलय 
（ मििी सिय शमनिार ९:००-१७:००, आइतिार र

मिर्ाको मर्नहरु९:००-१२:३०）

५ वा िढी ठूला व्यावसामयक सुमविाहरू

छुट्टीको सियिा मिमि गने केन्द्रको मववरणहरूको लामग वेिसाइििा हेनुदहोला।
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・िमतमनमि द्वारा िररर् पमन सम्भव छ। िामि ❶ र ❷ को अमतररि, िमतमनमिको पररचय पत्र आवश्यक छ।


