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जापानमा िनवासीह�को �पमा दतार् भएका िवदेशीह�लाई:
एकल नम्बरमा जानकारी (मेरो नम्बर)
जनवरी 2016 मा, सामािजक सुरक्षा र कर नम्बरह� ( �ि�गत नम्बरह� वा “मेरा नम्बरह�” पिन
भिनन्छ), लाई सामािजक सुरक्षा, कर र दुघर्टना �ित��याका फाँटह�मा �योग ग�रन्छन्।

1. �ि�गत नम्बर के हो?
�ि�गत नम्बरह� (“मेरा नम्बरह�” भिन बोलाइन्छ) सामािजक सुरक्षा र कर नम्बर �णाली अन्तगर्त जापानमा
िनवासी �ि�ह�लाई तो�कएका 12-अंक नम्बरह� �न्। ितनीह� सामािजक सुरक्षा, कर र दुघटर् ना �ित��याका
फाँटह�मा �योग ग�रन्छन्। �णालीले �शासक�य पारदशर्कता वृि� गनर्, जनसाधारणमा अझ बढी सुिवधा ल्याउन,
र न्यायपूणर् समाज िसजर्ना गनर्को लािग सामािजक िन�रचनाको �पमा सेवा गदर्छ।
जापानमा िनवासीह�को �पमा दतार् भएका िवदेशीह�ले (मध्यम-अविध िनवासीह�, िवशेष स्थायी िनवासीह�,
आ�द) उनीह�का �ि�गत नम्बरह� पिन �ा� गन�छन्।

2. तपा�को �ि�गत नम्बरको सूचना


य�द तपा� जापानमा िनवासीको �पमा दतार् �नुभएको छ भने, तपा�को �ि�गत नम्बर तपा�को दतार्
ग�रएको ठे गानाको नगर कायार्लयबाट तपा�ले �ा� गनुभ
र् एको सूचना काडर्मा छािपएको �न्छ।
(सूचना काडर्को म्याद किहले पिन समा� �नेछैन। आफ्नो सूचना काडर् नफाल्नुहोस्। तपा�ले त्यसलाई सुरिक्षत
साथ रा� अिनवायर् छ।)



मध्यम- देखी लामो-अविध िनवासी िस्थितको साथमा जापान �वेश गन� िवदेशीह�ले उनीह�का �ि�गत
नम्बरह� िनवासी दतार्को समयमा �ा� गन�छन्।

3. �ि�गत नम्बर किहले �योग गन�


2016 वा परको लािग तपा�को कर �फतार्को लािग भदार् जस्तै, तपा�ले कर ���याह�को लािग कर
कायार्लयमा �ि�गत नम्बर �स्तुत गनुर्�नेछ।



तपा�ले कर र सामािजक सुरक्षा ���याह�को लािग आफ्ना रोजगारदातालाई आफ्नो �ि�गत नम्बर
तपा�ले �स्तुत गनुर्�नेछ।



करको ���याको लािग तपा�ले शेयर फमर् र बीमा कम्पनीह� आ�दमा �ि�गत नम्बर �स्तुत गनु�
र् नेछ।



तपा�ले कल्याण लाभह� �ा� गनर् र राि�य स्वास्थ्य बीमा र न�सङ स्याहार बीमा कायर्�मह� अन्तगर्त
���याह�को लािग आफ्नो नगर कायार्लयमा �ि�गत नम्बर �स्तुत गनुर्�नेछ।



ँ वा �लाक कायार्लयमा
अन्य रा�ह�बाट मु�ा �ा� वा त्यहाँ मु�ा पठाउँ दा तपा�ले आफ्नो �ि�गत नम्बर बैक
�स्तुत गनुर्�नेछ।

नोट: मािथमा ���याह�मा, तपा� �ि�गत नम्बर सम्हाल्ने संस्थाले (1) नम्बरको वैधािनकता र (2) अिधकारीको
पिहचानलाई िन�य गद� पिहचान जालसाजी रो�े छ।
सूचना काडर्ले नम्बर मा� �माण गन� �नाले, तपा�ले आफ्नो �ि�गत आइडी �स्तुत गनुप
र् न�छ (उदाहरण - दतार्
काडर्, िवशेष स्थायी िनवास �माणप�)।

4. �ि�गत नम्बर काडर् के हो (मेरो नम्बर काडर्)?
 यस काडर्ले �ि�गत नम्बरसँग सम्बिन्धत कु नै पिन ���याह�मा तपा�का दुवै �ि�गत नम्बर र पिहचान
�मािणत गन�छ। यसले तपा�को औपचा�रक आइडी काडर्को �पमा पिन सेवा गन�छ।
 तपा�ले �ि�गत नम्बर काडर्को लािग आवेदन गनर् स�ु �न्छ। िविभ� आवेदन िवकल्पह� उपलब्ध छन्, जस्तै
तपा�को अनुहारको तिस्वर संल� गरी प��ारा एक आवेदन फारम (तपा�को सूचना काडर्सँग �ा� ग�रएको)
�फतार् गन�, वा PC वा स्माटर्फोन माफर् त अनलाइन आवेदन गन�। काडर्को �थम जारी िन:शुल्क छ।

नेपाली

 तपा�ले एक पटक �ि�गत नम्बर काडर्को लािग आवेदन गरे पिछ, तपा�को काडर् जारीको लािग तयार छ भिन
कथन गन� एक पोस्ट काडर् तपा�ले �ा� गनुर्�नेछ। तपा�ले नगर कायार्लयमा (1) यस पोस्टकाडर् (2), आफ्नो
सूचना काडर्, र (3) तपा�को �ि�गत आइडी (िनवासी काडर्, आ�द) ल्याइ �ा� गनर् स�ु �नेछ। तपा�ले जारीको
समयमा �ि�गत पिहचान नम्बर सेट गनर् आवश्यक छ।
 तपा�को �ि�गत नम्बर काडर् य�द तपा� 20 वषर् वा बढी उमेरको �नु�न्छ भने, वा य�द तपा� 20 वषर् भन्दा
कम उमेरको �नु�न्छ भने आफ्नो पाँच� जन्म�दनसम्म जारी भए पिछ दस� जन्म�दनसम्म वैधािनक �नेछ। नोट
गनुर्होस् �क तपा�को िनवासी अविध वा अन्य सतर्ह�मा आधा�रत भइ म्याद समा� �ने िमित िभ� �न सक्छ।
 काडर्लाई एक IC िचपको साथमा सि�िव� ग�रएको �न्छ, जसले अनलाइन कर �फतार् र अन्य ���याह�को
लािग �योग ग�रने एक इलेक्�ोिनक �माणप� भण्डार गनर् सक्छ।
 के ही नगरपािलकाह�मा, काडर्लाई सावर्जिनक सेवाह� (उदाहरण - सावर्जिनक पुस्तकालय सेवाह�, िसल दतार्
�माणप�को जारी) �ा� गनर् वा सुिवधा पसलमा तपा�को िनवासी �माणप�को एक �ितिलिप �पा्त गनर्को
लािग �योग गनर् स�कन्छ।
 IC िचपले तपा�को नाम, ठे गाना, �ि�गत नम्बर, र अन्य जानकारी काडर्को अनुहारमा छािपएको समावेश
गन�छ। तपा�को आम्दानी जस्ता कु नै पिन उ� �पमा संवद
े नशील जानकारी, रे कडर् ग�रनेछैन।
 �ि�गत काडर् नम्बर �ा� ग�रसके पिछ पिन, तपा�ले अझै पिन आफ्नो िनवासी काडर्, िवशेष स्थायी िनवासी
�माणप� आ�द रा� आवश्यक पन�छ।

5. �ि�गत नम्बर सम्हाल्दा िलनुपन� पूव-र् सावधानीह�


जब सूचना काडर् वा �ि�गत काडर्मा कथन भएको ठे गाना वा अन्य जानकारी अ�ाविधक गनर् आवश्यक
भएको बेला, कृ पया नगर कायार्लयलाई सम्पकर् गनुर्होस्।



कानुन�ारा अनुमित नगरे सम्म कसैले पिन �ि�गत नम्बरह� �योग वा संकलन गनर् अनुमित �दइएको छैन।
जब कसैले तपा�लाई आफ्नो �ि�गत नम्बर सोध्छ, त्यसलाई कसले �योग गन�छ र कु न उ�ेश्यको लािग
�योग गन�छ भिन जाँच्न िनि�त रहनुहोस्।



अ�ह�को �ि�गत नम्बरह� गैर-कानुनी �पमा �ा� गन� कु नै पिन �ि�लाई सजाय �दइनेछ।



अ�ह�लाई आफ्नो �ि�गत नम्बर हेलचे�याइँ गरी नभ�ुहोस्, िवशेष गरी शंकास्पद टेिलफोन कलह�।

6. �ि�गत नम्बरको बारे मा सोधपूछह�


टोल-िन:शुल्क नम्बरह�, अङ्�ेजी, िचिनयाँ, को�रयन, स्पेिनस र पोटुर्गीजमा उपलब्ध
0120-0178-26 सामािजक सुरक्षा र कर नम्बर �णालीको बारे मा सोधपुछह�
0120-0178-27 सूचना काडर् र �ि�गत नम्बर काडर्को बारे मा सोधपुछह�
9:30–20:00 आइतवार देिख शु�वारसम्म, 9:30–17:30 शिनवार र आइतवार र राि�य िबदाह�मा
(वा�षक-अन्त्य/नयाँ वषर्को िबदामा बन्द �न्छ)
● हराएको वा चोरी भएको कारणले गदार् आफ्नो �ि�गत नम्बर काडर्को आपतकालीन िनलम्बनको लािग,
0120-0178-27 मा कल गनुर्होस्, 24/7 उपलब्ध।



िन� वेबसाइटह�मा ब�िवध भाषाह�मा �ि�गत नम्बरमा जानकारी उपलब्ध छन्:
•

मन्�ीमण्डल सिचवालय: http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

•

J-LIS: https://www.kojinbango-card.go.jp/

�त्येक मािनसलाई एक अि�तीय �ि�गत नम्बर
िनधार्रण ग�रएको छ। कृ पया होिसयारीका साथ आफ्नो
सम्हाल्नुहोस्!

