कृ पया आव�क पहेलों �ेत्रह�मा सबै जानकारी भनुर्होस् ।
उपल�ध रेखामा तपा�का पशु �चिक�सकद्वारा जारी ग�रएको हालको
रे�बज ट्याग न�र ले�नुहोस् ।.
तीन मिहनाभ�दा कम उमेरका कु कु रह�का ला�ग रे�बजको खोप
नलगाइकनै लाइसे�स �लन सिक�छ ।
कायार्लयमा पठाउनुभ�दा पिहले आवेदनमा ह�ा�र गरेर �म�त
ले�नुहोस् ।

तपा�ले doglicense.franklincountyohio.gov
मा वा �न� �ानह�मा कु कु रका वा�षक, तीन-वष� वा �ायी
लाइसे�सह� ख�रद गनर् स�ु �नेछ:
फ्रयाङ्क�लन काउ�टी अिडटर अिफस
फ्रयाङ्क�लन काउ�टी डग से�र ए� एडो�सन से�टर

मू�ह� तल छन्:
ब��ाकरण ग�रएका वा अपवादह� लागू ��छन्�
1 वषर्

3 वषर्

�ायी

$54

$180

$72

$198

ब��ाकरण नग�रएको, कु नै प�न अपवादह� पूरा नग�रएका
1 वषर्

3 वषर्

�ायी

$105

$350

$140

$385

प्र�ह� छन् � कृ पया कायार्लयको लाइसे�स �वभागलाई
[License Department] (614) 525-3260 वा
dogs@license.franklincountyohio.gov मा
स�कर् गनुर्होस् ।

धेरैजसो सो�धने प्र�ह�

य�द मेरो कु कु र हराएमा वा मैले हराएको कु कु र भेटाएको अव�ामा मैले के
गनुर्पछर् �
यिद कु कु रमा हालको लाइसे�स छ भने हाम्रो कायार्लयमा फोन गनुर्होस् वा
doglicense.franklincountyohio.gov मा हाम्रो वेबसाइटमाफर् त
कु कु रको खोज गनुर्होस् ।
य�द म ठाउँ सरेर गएमा मैले के गनुर्पछर् �
यिद तपा� फ्रयाङ्क�लन काउ�टी�भत्रै सनुर्भएको छ भने आफ्नो जानकारी
अद्याव�धक गनर्का ला�ग हाम्रो कायार्लयमा फोन गनुर्होस् वा हाम्रो वेबसाइटमा
जानुहोस् ।
यिद तपा� फ्रयाङ्क�लन काउ�टीभ�दा बािहर सनुर्भएको छ भने लाइसे�सस��धी
जानकारीका ला�ग हाम्रो कायार्लयमा फोन गनुर्होस् ।
हामीले हालको अ�य ओहायो काउ�टी लाइसे�सह�लाई �ाद नसिकँदास�
मा�यता िद�छौं ।
य�द मैले मेरो कु कु र �बक्र� गरेमा वा अ� कसैलाई �दएमा के मैले लाइसे�स
�ाना�तरण गनर् सक्छु �
हो, तपा�ले �यसो गनर् स�ु ��छ । �ाना�तरण फाराम भनर्का ला�ग हाम्रो
कायार्लयमा फोन गनुहर् ोस् वा हाम्रो वेबसाइटमा जानुहोस् ।

कु कु रका लाइसे � सह�

मैले हराएको लाइसे�सलाई कसरी प्र�त�ापन गनर् सक्छु �
तपा�ले हाम्रो कायार्लयबाट डुि�लके ट (प्र�त�ल�प) लाइसे�स अनुरोध गनर्
स�ु ��छ ।

FRANKLIN COUNTY AUDITOR

मैले रे�बज ट्यागलाई कसरी प्र�त�ापन गनर् सक्छु �
प्र�त�ापन रे�बज ट्यागका ला�ग फ्रयाङ्क�लन काउ�टी पि�लक हे�लाई
[Franklin County Public Health]
(614) 525-3160 मा स�कर् गनुहर् ोस् ।
य�द तपा�का कु नै प�न प्र�ह� छन् वा तपा�लाई थप सहयोग आव�क पछर्
भने कृ पया हाम्रो कायार्लयलाई (614) 525-3260 मा सोमबारदे�ख
शुक्रबारस� �बहान 8 बजेदे�ख बेलुका 4 बजेस� स�कर् गनुर्होस् ।

Consumer Services Section
373 S. High Street, 21st Floor
Columbus, OH 43215
(614) 525-3260

www.franklincountyauditor.com

अ�नवायर् �पमा हरेक वषर् लाइसे�सह�को नवीकरण
गरेको �नुपछर्

रङ
4

5

6

कालो

सेतो

कै लो

�ब्र�डल

ट्यान

खैरो

(पशु �चिक�सकद्वारा जारी ग�रएको)

फोन #

वणर्न ग�रए अनुसार छु ट प्रा�त गन� शु�का ला�ग तल लागू �ने एउटा बाकसमा
मात्र �च�ह लगाउनुहोस्
कु कु रको ब��ाकरण ग�रएको छ
कु कु र 9 मिहना वा सोभ�दा कम उमेरको छ र छु ट शु�का ला�ग ब��ाकरण गनर् आव�क नभएको

तपा�को कु कु रलाई �बक्र�/प्रदशर्नीका ला�ग पा�लएको हो
तपा�को कु कु र �शकारका ला�ग हो
से�रमा ल�गदँ ा लाइसे�स नभएका कु कु रह�लाई तीन िदनलाई
मात्र रा�ख�छ भने लाइसे�स भएका कु कु रह�लाई 14 िदनस�
रा�ख�छ ।

PENALTY

FEE

लामो/
छोटो

कु कु रको नाम

नयाँ लाइसे�स #

थर

बीचको नामको
प्रथमा�र

शहर

रा�

वैकि�क फोन #

�जप

इमेल ठे गाना

यिद तपा�ले यो वषर् कु कु र प्रा�त गनुर्भएको हो
भने कु न �म�तमा �
यिद कु कु र अक� ठाउँ बाट ओहायो �ाइएको
हो भने कु न �म�तमा �

कु कु रको उमेर बढी छ वा ब��ाकरण गनर्बाट रो�े गरी �चिक�सक�य सम�ा छ (पशु �चिक�सकको
ह�ा�र तल आव�क पछर् )

तपा�को कु कु रको ब��ाकरण ग�रएको छ
तपा�को कु कु र 9 मिहनाभ�दा कम उमेरको छ

अ�य

कु कु रको जा�त

ि��ट ठे गाना (अपाटर्मे�ट वा लट # सिहत)

कु कु रका लाइसे�सह� एक-वष� अव�ध, तीन-वष� अव�ध र
जीवनकाल अव�धका ला�ग ख�रद गनर् सिक�छ ।

FOR AUDITOR’S USE ONLY

रौं
7

कृ पया फ्रयाङ्क�लन काउ�टी डग से�र ए� एडो�सन से�टरलाई
दान गन� बारेमा �वचार गनुर्होस्
कु कु रलाई प्रजनन वा प्रदशर्नीका ला�ग प्रयोग ग�र�छ वा प्रयोग गन� उद्दे� रा�ख�छ (प्रजनन र�ज��ी वा
पशु �चिक�सकको ह�ा�र तल आव�क पछर् )

आफ्नो शु�लाई बढाएर $20 पुर्याउने

अ�य $______________
कु कु रलाई �शकारका ला�ग प्रयोग ग�र�छ वा प्रयोग गन� उद्दे� रा�ख�छ (मा�लकको �शकार
लाइसे�स न�र तल आव�क पछर् )

म से�रमा �यं सेवा गनर् चाह�छु

म िडसे�रमा लाइसे�सको नवीकरण सूचनाका ला�ग इमेल प्रा�त गनर् चाह�छु

म मा�थ सू�चकृ त कु कु रको ह�ा�र गरेको मा�लक, रेखदेखकतार्, हेरचाहकतार् झुटो ठह�रएमा सजाय पाउने कानुन अ�तगर्त यो घोषणा गछुर् िक मलाई थाहा भएस� जानकारी स�य र ठीक छ ।

आवेदकको ह�ा�र

डेपुटी वा एजे�टद्वारा जारी ग�रएको

ह�ा�र ग�रएको �म�त

TOTAL

3

DONATION

2

मा�लकको नाम

कु कु रको लाइसे�स नवीकरण गन� अव�ध हरेक वषर् �डसे�र 1
दे�ख माचर् 31 स� ��छ । माचर् 31 प�छ कु कु रका लाइसे�स
�लनका ला�ग शु�ह�लाई दईु गुणा बढाइ�छ ।

�न� शतर्ह� म�े कु नै एक लागू भएमा लाइसे�सह�मा छु ट
प्रदान ग�र�छ:

1

रे�बज ट्याग #

माइक्रो�चप # (यिद लागू �ने भएमा)

अ�नवायर् �पमा रे�बजको खोप लगाएको �नुपछर्

ब��ाकरण नग�रएका नौ मिहनाभ�दा कम उमेरका कु कु रह�
ब�-वषर् लाइसे�सका ला�ग यो� �ँ दैनन् ।

ब��ाकरण ग�रएको

S/N

�लङ्ग
भाले/
पोथी

मिहना

तीन मिहनाभ�दा बढी उमेरका सबै कु कु रह�ले:
अ�नवायर् �पमा लाइसे�स �लएको �नुपछर्

वषर्

कु कु रस��धी त�ह�

कृ पया सबै जानकारी सफा अ�रमा ले�नुहोस् ।
कु कु रको उमेर

