
 
जापानमा बसोबास पत्र (ज्यु�मनह्यो) �लनुभएका समस्त �वदेशी महानभुाव 

 

नेपाल� भाषा 

सन ्२०१५ साल अक्टोबर दे�ख, १२ अङ्कको माईनम्बर (सामािजक सुर�ा तथा कर नम्बर) सू�चत 
ग�रनेछ। 

 
 
माईनम्बर प्रणाल� भन्नाले, �व�भन्न �नकायमा रहेको व्यिक्तगत जानकार�लाई सोह� एकै व्यिक्तको जानकार� हो भ�न 

�नश्चय गनर्को ला�ग आधार भइ, सामािजक सुर�ा तथा कर प्रणाल�को प्रभावका�रता तथा पारद�शर्ता उच्च बनाइ, 

देशवासीको �न�मत्त अत्यन्त सहज रूपमा �नश्प� तथा समानतापूणर् समाज हा�सल गनर्का ला�ग सामािजक आधार 

हो। 

बसोबास पत्र भएका �वदेशी व्यिक्त (मध्यकाल�न बसोवासी, �वशेष स्थायी बसोवासी आ�द) लाई प�न माईनम्बर सू�चत 

ग�रनछे। 

 
 
 कर तथा सामािजक �बमा (स्याकाइ होकेन) को प्र�क्रया गदार्, कर कट्टी (गेनसेन च्योस्यु) भौचरको लेखनमा 

आवश्यक पन� हुनाले, आफ्नो कायार्लयमा माईनम्बर प्रस्तुत ग�रन्छ। 

 करको प्र�क्रया गदार्, कानुनी पत्र आ�दमा उल्लेख गनुर् पन� हुनाले, सेयर तथा स्टक कम्पनी या �बमा कम्पनी 

आ�दमा माईनम्बर प्रस्तुत ग�रन्छ। 

 कल्याण पेन्सन (कोसेइ नेिन्कन) को दाबी गदार् पेन्सन कायार्लयमा माईनम्बर प्रस्तुत ग�रन्छ। 

 कल्याण �ेत्रको लाभ आ�द प्राप्त गन� बखतमा गा�वस वा नगरपा�लकामा माईनम्बर प्रस्तुत ग�रन्छ। 

 
 
 
 गा�वस वा नगरपा�लकाबाट, बसोबास पत्रमा रहेको ठेगानामा सूचना काडर् आइपुग्छ। 

ब�सरहेको ठेगाना र बसोबास पत्रको ठेगाना फरक पनर् गएमा सूचना काडर् प्राप्त गनर् नसक्ने सम्भावना हुन्छ। 

कृपया प�हल्य ैठेगानाको �नश्चय गनुर्होला। 

 अक्टोबर म�हना भन्दा प�छ, माईनम्बर उल्लेख ग�रएको सचूना काडर् भएको खाम, घरप�रवार �पच्छे साधारण 

रिजस्टडर् पत्र माफर् त आइपुग्छ। कर तथा सामािजक सुर�ाको प्र�क्रया गन� �सल�सलामा आफ्नो माईनम्बर प्रमाणको 

रुपमा देखाउन ेमहत्वपूणर् कागजात हो। भलेुर नफाल्नुहोला। 

 व्यिक्तगत नम्बर काडर्को ला�ग आवेदन �दन स�कन्छ। 

व्यिक्तगत नम्बर काडर्को आवेदनमा अनुहारको फोटो सङ्लग्न गरेर जवाफ पठाउने त�रका तथा, स्माटर् फोन द्वारा 

अनुहारको फोटो �ख�च अनलाइन आवेदन गन� त�रका आ�द प�न छन।् �वस्ततृ रूपमा अक्टोबर म�हना प�छ 

आइपुग्ने खाम �भत्र रहेको व्याख्यात्मक पत्रमा हेनुर्होला। 

 व्यिक्तगत नम्बर काडर् प्राप्त गनर् स�कन्छ। 

२०१६ साल जनवर� म�हना प�छ, व्यिक्तगत नम्बर काडर् �वतरणको तयार� पुरा भएको कुरा थाहा �दने सूचना 

आइपुग्छ। गा�वस वा नगरपा�लकाको काउण्टरबाट प्राप्त गन� बखतमा तलका ३ �चजहरू साथमा ल्याउनुहोला। 

प्रारम्भको �वतरण �न:शुल्क हुनेछ। 

✔ सूचना काडर् 

✔ �वतरण सूचना पत्र (आवेदन प�छ आइपुग्छ) 

✔ मूल व्यिक्त हो भ�न प्रमा�णत गन� कागजात (ड्राइ�भङ लाइसेन्स वा पासपोटर्, बसोबास काडर् आ�द) 

 

१. माईनम्बर भन्नाले 
 

२. माईनम्बर प्रयोग गरेको अवस्थाको उदाहरण 
 

३. आवश्यक प्र�क्रया 
 

४. व्यिक्तगत नम्बर काडर् भन्नाले 



 
 माईनम्बरसँग सम्बिन्धत हुन ेप्र�क्रयामा, नम्बर र प�रचय एक प्र�तबाट नै थाहा पाउन स�कन ेकाडर् हो। साथ,ै 

सावर्जा�नक प�रचय पत्रको रूपमा व्यापक उपयोग गनर् स�कन्छ। 

 करको �वद्युतीय आवेदन आ�द गनर् स�कन े�वद्युतीय प्रमाणपत्र प�न �न:शुल्क राख्न स�कन्छ। 

 पुस्तकालयको प्रयोग तथा इनकान (नामको छाप) दतार् प्रमाण आ�द �ेत्रीय सावर्जा�नक सङ्गठनले अध्यादेश 

अनुसार �नधार्रण गरेको सेवामा प�न प्रयोग गनर् स�कन्छ। गा�वस वा नगरपा�लका अनसुार, किन्भ�नयन्स स्टोरबाट 

प्रमाणपत्रको �वतरण प�न सम्भव हुन्छ। 

 प�हला दे�ख साथमा रहेको ठेगाना आधा�रत काडर्लाई म्याद अव�ध सम्म प्रयोग गनर् स�कन्छ। तथा�प, व्यिक्तगत 

नम्बर काडर् प्राप्त ग�रसकेप�छ भने दवुै बोक्न स�कँदैन। 

 व्यिक्तगत नम्बर काडर्को आइ �स �चपमा रेकडर् राख्न ेभनेको, अगा�ड उल्लेख ग�रएको नाम, ठेगाना, जन्म�म�त, 

�लङ्ग तथा व्यिक्तगत नम्बर आ�द लगायत,  

�वद्युतीय प्रमाणपत्र आ�दमा मात्र, आम्दानी जस्ता उच्च गोप�नयता कायम राख्नुपन� व्यिक्तगत जानकार�हरू भन े

रेकडर् ग�रने छैन। 

 

 
 कानुनमा प्रावधान ग�रएको कुरा बाहेक, माईनम्बरको प्रयोग तथा सङ्ग्रहलाई मनाह� ग�रएको छ। जथाभावी रूपमा 

माईनम्बर नदेखाउनुहोला। 

 अन्य व्यिक्तको माईनम्बर काडर् अनै�तक रूपमा प्राप्त गन� वा, अन्य व्यिक्तको माईनम्बर चलाउने व्यिक्तले 

माईनम्बर तथा व्यिक्तको गोप�नयता स्टोर ग�रएको व्यिक्तगत जानकार� फाइललाई गलत त�रकाले पेश गन� 

कायर्, सजायको भागी हुनेछ। 

 

 
 
 कल सेन्टरको जानकार� 

०५७०-२०-०१७८(जापानी भाषा) 

०५७०-२०-०२९१(अङ्गे्रजी भाषा, �च�नया ँभाषा, को�रयाल� भाषा, स्पनेी भाषा तथा पोचुर्गाल� भाषा) 

[२०१५ साल सेप्टेम्बर ३० ता�रख सम्म] 

कायर्�दन ९:३० दे�ख १७:३० (श�नबार आइतबार तथा सावर्ज�नक �बदाका �दन र वषार्न्त तथा नया ँवषर्को सुरुवातका 

�दनहरू बाहेक) 

[२०१५ साल अक्टोबर १ ता�रख दे�ख २०१६ साल माचर् ३१ ता�रख सम्म] 

कायर्�दन ९:३० ~२०:०० श�नबार आइतबार तथा सावर्ज�नक �बदाका �दन ९:३०~१७:३० 

 

* ना�भ डायल गदार् शुल्क लाग्नछे। 

 

 

५. माईनम्बरको प्रयोग गदार् ध्यान �दनुपन� बुँदा 
 

६. हरेक �क�समका काउण्टरहरूको जानकार� 

माईनम्बर जीवन भरको ला�ग प्रयोग गन� हो �न। 
महत्त्वपूणर्का साथ राख्नु है ! 


