
(१) बसा�को रेकडर्
नाम, जन्म �मती , ठेगाना जस्ता व्यिक्तगत जानकार�हरु सन्कलन र प्रमा�णत गनर्का ला�ग 
बसा�को रेकडर् र�खन्छ। �वदेशी नाग�रकहरुको ला�ग र�खएको बसा�को रेकडर्मा राष्ट्र�यता / 
�ेत्र, बसा�कोको िस्थ�त र बसा�को अव�ध जस्ता थप जानकार� हुन्छ ।  व्यिक्तगत लाहाछाप   
दतार्, रािष्ट्रय स्वास्थ्य �वमा , कर र अन्य �वषयहरू यी रेकडर्हरूमा आधा�रत हुनछन।्

(२) बसा� रेकडर्को प्र�त�ल�प
बसा�  रेकडर्को प्र�त�ल�प अथवा बसा� रेकडर्मा दतार् ग�रएक वस्तुहरुको प्रमाणपत्र च�हएमा 
कृपया च�हने कागजपत्र ल्याई घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन अथवा �सट� साखा कायार्लयमा
(प१२) �नबेदन �दनुहोला ।   
  

 

※वारेसले �नबेदन दतार् गनर्को ला�ग , एउटा वारेसनामा र वारेसको प�रचय खुल्ने बसाई 
  काडर् , �बशषे स्थाई �नवासी प्रमाणपत्र, ड्राइभर इजाजत पत्र, स्वास्थ्य बीमा प्रमाणपत्र, 
  पासपोटर् प्रमाण पत्र आवश्यक हुनेछ ।  

तपाइँको व्यिक्तगत प�रचय जस्त ै�नवासी प्रमाण 
पत्र
काडर्, �वशषे स्थायी �नवासी प्रमाणपत्र, ड्राइभर 
इजाजत पत्र, स्वास्थ्य बीमाप्रमाणपत्र, पासपोटर्

¥३०० / 
प्र�त�लपी

घरेलू बसा� 
दतार् �ड�भजन / �सट� शाखा 
कायार्लय (प१२)

(३) ओता वाडर्मा �वदेशबाट बसाई सराई गरेमा वा ठेगाना  
  प�रवतर्न गनुर् परेमा घरेलु वासी दतार् �ड�भजन      
 【सोधपुछ】घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन　☎03-5744-1185      
ठेगाना प�रवतर्न बारे आवश्यक प्रकृयाहरु घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन अथवा साखा 
कायार्लय (प१२) गनर् स�कन्छ ।अवसर  

※वारेसले �नबेदन दतार् गनर्को ला�ग , एउटा वारेसनामा र वारेसको प�रचय खुल्ने बसाई 
  काडर् , �वशशे स्थाई �नवासी प्रमाणपत्र, ड्राइभर इजाजत पत्र, स्वास्थ्य बीमा प्रमाणपत्र, 
  पासपोटर् प्रमाण पत्र आवश्यक हुनेछ ।  

�वदेशबाट तपा� ओता 
शहरमा सनुर्हुन्छ

जब तपा�को बसा�को  
िस्थ�तमा प�रवतर्नहरू 
अंउछ जस्तैमध्य र लामो 
अव�धको बसा�

अक� नगरपा�लका बाट 
तपा� ओता शहरमा 
सनुर्हुन्छ

ओता शहर बाट सदार्

जब तपा� ओता शहरमा 
बसा� सनुर् हुन्छ

जब तपा�को प�रवारको 
मुल मान्छे प�रवतर्न हुन्छ 

जब तपा�को प�रवारको 
मुल मान्छे को सम्बन्ध 
प�रवतर्न हुन्छ

ओता वाडर्मा बसेको 
१४ �दन �भत्र

समयको वा�सन्दा 
भएको १४ �दन 
�भत्रमा

ओता शहरमा बसेको 
१४ �दन �भत्र

ओता शहरमा बसेको 
१४ �दन �भत्र

मध्यम देखी लामो 
समयको वा�सन्दा 
भएको १४ �दन 
�भत्रमा 
बसाँई सराई गनुर् 
अगाडी

ओता शहर बाट सनुर् 
अगा�ड

रेिजडने्ट काडर्, अस्थायी बसोबास अनुम�त पत्र, 
अस्थायी शरण अनुम�त पत्र वा �वशषे स्थायी 
बसोबासी अनुम�तपत्र
※घरमुल��सतको सम्बन्ध प्रमा�णत गन� 
कागजात आवश्यक हुन सक्ने अवस्था प�न 
छ।

प�हलेको नगरपा�लकको ठेगानाबाट जार� 
ग�रएको बसा� -सराईको प्रमाण पत्र र सम्पूणर् 
सदस्य को वासी काडर् ( यद� �बशषे स्थाई 
वासीहो भने �बशषे स्थाई वासीको प्रमाण पत्र 
आवश्यक हुनेछ । )   

सम्पूणर् सदस्य को वासी काडर् ( यद� �बशषे 
स्थाई वासीहो भने �बशषे स्थाई वासीको प्रमाण 
पत्र आवश्यक हुनेछ । ) 
※ य�द तपाईसँग रािष्ट्रय स्वास्थ्य �बमाको 

प्रमाणपत्र, न�स�ग केयर बीमा प्रमाणपत्र, 
�शशुहरुको मे�डकल सेवा प्रमाणपत्र, वा 
वदृ्ध/ व�रष्ठ नाग�रहरुको  मे�डकल 
बीमाको प्रमाणपत्र छ भने कृपया 
फकार्उनुहोला ।  

※ सम्बन्ध प�रवतर्न हँुदा दस्तावेज वा 
सम्बन्ध सा�बत गन� अनुवाद आवश्यक 
हुनेछ

आवश्यक कागजात शुल्क ह्यान्ड�लगं डसे्क

《बसा� रेकडर् ला�ग योग्य �वदेशी वा�सन्दाहरु》
(१) मध्य देखी लामो समयका वासीहरु (जाइय� काडर् , वा�सन्द काडर्का ला�ग योग्य �वदेशीहरु):  

३ म�हना भन्दा बढ� बस्न पाउने अनुमती पाएका �वदेशीहरु तल �दईएका बाहेक :अस्थायी 
आगन्तुक / कूटनी�तक / आ�धका�रक �भषा पएर बसेका �वदेशी । 

(२) �वशषे स्थायी वासीहरू
(३) राष्ट्रत्व गुमाएका तथा जापानमा जिन्मएका ब्यक्तीहरु कुन ैप�न सरकार� प्रमाण पत्र �बना 

केह� समय सम्म अस्थायी रूपमा  बस्न सक्नुहुनेछ  ।  उक्त ब्यक्तीहरु जिन्मएको तथा 
प्रमाण पत्र हराएको ६० �दन सम्म जापानमा बस्ने अनुमती पाउने छन  । 

(४) अस्थायी शरणाथ� वा हालका ला�ग बसोबासको अनुम�त पाएका ब्यक्तीहरु (नोट: 
गैर-जापानी नाग�रकहरु जो मा�थका कुन ैप�न वगर्मा पद�नन उ�नहरु बसा� पंजीकरणको 
ला�ग योग्य हुनेछैनन ्। उक्त  ब्यक्तीहरुलाई बसाई रेकडर् वा लाहाछाप दतार् प्रमाण पत्र 
को प्र�त�लपी जार� ग�रने छैन ।   

अवसर सूचना अव�ध आवश्यक कागजातहरू

३७ ३८

बसा� · को प्रमाणपत्र १

बसा� को प्रमाणपत्र / 
बसा� सराई को सचुना आद�पाठ ५ 

बसा� को प्रमाणपत्र / बसा� सराई को सुचना आद�पाठ ५ 
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(१) बसा�को रेकडर्
नाम, जन्म �मती , ठेगाना जस्ता व्यिक्तगत जानकार�हरु सन्कलन र प्रमा�णत गनर्का ला�ग 
बसा�को रेकडर् र�खन्छ। �वदेशी नाग�रकहरुको ला�ग र�खएको बसा�को रेकडर्मा राष्ट्र�यता / 
�ेत्र, बसा�कोको िस्थ�त र बसा�को अव�ध जस्ता थप जानकार� हुन्छ ।  व्यिक्तगत लाहाछाप   
दतार्, रािष्ट्रय स्वास्थ्य �वमा , कर र अन्य �वषयहरू यी रेकडर्हरूमा आधा�रत हुनछन।्

(२) बसा� रेकडर्को प्र�त�ल�प
बसा�  रेकडर्को प्र�त�ल�प अथवा बसा� रेकडर्मा दतार् ग�रएक वस्तुहरुको प्रमाणपत्र च�हएमा 
कृपया च�हने कागजपत्र ल्याई घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन अथवा �सट� साखा कायार्लयमा
(प१२) �नबेदन �दनुहोला ।   
  

 

※वारेसले �नबेदन दतार् गनर्को ला�ग , एउटा वारेसनामा र वारेसको प�रचय खुल्ने बसाई 
  काडर् , �बशषे स्थाई �नवासी प्रमाणपत्र, ड्राइभर इजाजत पत्र, स्वास्थ्य बीमा प्रमाणपत्र, 
  पासपोटर् प्रमाण पत्र आवश्यक हुनेछ ।  

तपाइँको व्यिक्तगत प�रचय जस्त ै�नवासी प्रमाण 
पत्र
काडर्, �वशषे स्थायी �नवासी प्रमाणपत्र, ड्राइभर 
इजाजत पत्र, स्वास्थ्य बीमाप्रमाणपत्र, पासपोटर्

¥३०० / 
प्र�त�लपी

घरेलू बसा� 
दतार् �ड�भजन / �सट� शाखा 
कायार्लय (प१२)

(३) ओता वाडर्मा �वदेशबाट बसाई सराई गरेमा वा ठेगाना  
  प�रवतर्न गनुर् परेमा घरेलु वासी दतार् �ड�भजन      
 【सोधपुछ】घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन　☎03-5744-1185      
ठेगाना प�रवतर्न बारे आवश्यक प्रकृयाहरु घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन अथवा साखा 
कायार्लय (प१२) गनर् स�कन्छ ।अवसर  

※वारेसले �नबेदन दतार् गनर्को ला�ग , एउटा वारेसनामा र वारेसको प�रचय खुल्ने बसाई 
  काडर् , �वशशे स्थाई �नवासी प्रमाणपत्र, ड्राइभर इजाजत पत्र, स्वास्थ्य बीमा प्रमाणपत्र, 
  पासपोटर् प्रमाण पत्र आवश्यक हुनेछ ।  

�वदेशबाट तपा� ओता 
शहरमा सनुर्हुन्छ

जब तपा�को बसा�को  
िस्थ�तमा प�रवतर्नहरू 
अंउछ जस्तैमध्य र लामो 
अव�धको बसा�

अक� नगरपा�लका बाट 
तपा� ओता शहरमा 
सनुर्हुन्छ

ओता शहर बाट सदार्

जब तपा� ओता शहरमा 
बसा� सनुर् हुन्छ

जब तपा�को प�रवारको 
मुल मान्छे प�रवतर्न हुन्छ 

जब तपा�को प�रवारको 
मुल मान्छे को सम्बन्ध 
प�रवतर्न हुन्छ

ओता वाडर्मा बसेको 
१४ �दन �भत्र

समयको वा�सन्दा 
भएको १४ �दन 
�भत्रमा

ओता शहरमा बसेको 
१४ �दन �भत्र

ओता शहरमा बसेको 
१४ �दन �भत्र

मध्यम देखी लामो 
समयको वा�सन्दा 
भएको १४ �दन 
�भत्रमा 
बसाँई सराई गनुर् 
अगाडी

ओता शहर बाट सनुर् 
अगा�ड

रेिजडने्ट काडर्, अस्थायी बसोबास अनुम�त पत्र, 
अस्थायी शरण अनुम�त पत्र वा �वशषे स्थायी 
बसोबासी अनुम�तपत्र
※घरमुल��सतको सम्बन्ध प्रमा�णत गन� 
कागजात आवश्यक हुन सक्ने अवस्था प�न 
छ।

प�हलेको नगरपा�लकको ठेगानाबाट जार� 
ग�रएको बसा� -सराईको प्रमाण पत्र र सम्पूणर् 
सदस्य को वासी काडर् ( यद� �बशषे स्थाई 
वासीहो भने �बशषे स्थाई वासीको प्रमाण पत्र 
आवश्यक हुनेछ । )   

सम्पूणर् सदस्य को वासी काडर् ( यद� �बशषे 
स्थाई वासीहो भने �बशषे स्थाई वासीको प्रमाण 
पत्र आवश्यक हुनेछ । ) 
※ य�द तपाईसँग रािष्ट्रय स्वास्थ्य �बमाको 

प्रमाणपत्र, न�स�ग केयर बीमा प्रमाणपत्र, 
�शशुहरुको मे�डकल सेवा प्रमाणपत्र, वा 
वदृ्ध/ व�रष्ठ नाग�रहरुको  मे�डकल 
बीमाको प्रमाणपत्र छ भने कृपया 
फकार्उनुहोला ।  

※ सम्बन्ध प�रवतर्न हँुदा दस्तावेज वा 
सम्बन्ध सा�बत गन� अनुवाद आवश्यक 
हुनेछ

आवश्यक कागजात शुल्क ह्यान्ड�लगं डसे्क

《बसा� रेकडर् ला�ग योग्य �वदेशी वा�सन्दाहरु》
(१) मध्य देखी लामो समयका वासीहरु (जाइय� काडर् , वा�सन्द काडर्का ला�ग योग्य �वदेशीहरु):  

३ म�हना भन्दा बढ� बस्न पाउने अनुमती पाएका �वदेशीहरु तल �दईएका बाहेक :अस्थायी 
आगन्तुक / कूटनी�तक / आ�धका�रक �भषा पएर बसेका �वदेशी । 

(२) �वशषे स्थायी वासीहरू
(३) राष्ट्रत्व गुमाएका तथा जापानमा जिन्मएका ब्यक्तीहरु कुन ैप�न सरकार� प्रमाण पत्र �बना 

केह� समय सम्म अस्थायी रूपमा  बस्न सक्नुहुनेछ  ।  उक्त ब्यक्तीहरु जिन्मएको तथा 
प्रमाण पत्र हराएको ६० �दन सम्म जापानमा बस्ने अनुमती पाउने छन  । 

(४) अस्थायी शरणाथ� वा हालका ला�ग बसोबासको अनुम�त पाएका ब्यक्तीहरु (नोट: 
गैर-जापानी नाग�रकहरु जो मा�थका कुन ैप�न वगर्मा पद�नन उ�नहरु बसा� पंजीकरणको 
ला�ग योग्य हुनेछैनन ्। उक्त  ब्यक्तीहरुलाई बसाई रेकडर् वा लाहाछाप दतार् प्रमाण पत्र 
को प्र�त�लपी जार� ग�रने छैन ।   

अवसर सूचना अव�ध आवश्यक कागजातहरू

३७ ३८

बसा� · को प्रमाणपत्र १

बसा� को प्रमाणपत्र / 
बसा� सराई को सचुना आद�पाठ ५ 

बसा� को प्रमाणपत्र / बसा� सराई को सुचना आद�पाठ ५ 
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(४) बसा� सम्बन्धी सुचनाहरु
   【सोधपुछ】घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन  ☎03-5744-1183

जन्म भएको सुचना 
जन्म�दनको १४�दन 
�भत्र
(बच्चाहरु को अध्याय 
११ हेनुर्होस)्

�ववाह प्रमाणपत्र
(�ववाहको ला�ग 
अध्याय ६ हेनुर्होस)्

पारस्प�रक 
सम्झौताद्वारा 
सम्बन्ध�वच्छेदको 
सूचना:
(सम्बन्ध�वच्छेदको 
ला�ग अध्याय ६ 
हेनुर्होस)्

मतृ्यु सूचना:
मतृ्युको सुचना पएको  
७ �दन �भत्र

(१)बाबु, आमाको दतार् 
ठेगाना

(२)सूचकको ठेगाना
(३)बच्चाको जन्मस्थान

प�त वा पत्नीको दतार् 
ठेगाना
प�त वा पत्नीको ठेगाना

दम्पतीको दतार् ठेगाना
दम्पतीको ठेगाना

(१)मतृकको दतार् ठेगाना
(२)सूचकको ठेगाना
(३)मतृ्यको स्थान

सूचना ( १ प्र�त�ल�प ओटा 
शहरको  ला�ग);
जन्मदतार्को  प्रमाण पत्र
(डाक्टर वा सुडनेी द्वारा 
प्रमा�णत);
माततृ्व स्वास्थ्यह्यान्डबुक
सील

सूचना (१ प्र�त�ल�प ओता शहरको 
ला�ग);
जब दतार् ठेगाना ओता शहरमा 
छैन, दतार् ठेगानाको प्रमाणपत्र;
नाबालक आवेदकको ला�ग 
अ�भभावकको अनुम�त आवश्यक;
सेवा काउन्टरमा आउने व्यिक्तको 
प�रचय खुल्ने कागजात;
सील

सचूना (१ प्र�त�ल�प ओता 
शहरको ला�ग);
जब दतार् ठेगाना ओता शहरमा 
छैन, दतार् ठेगानाको प्रमाणपत्र;
सेवा काउन्टरमा आउने 
व्यिक्तको प�रचय खलु्ने 
कागजात;
सील

सूचना ( १ प्र�त�ल�प ओटा 
शहरको  ला�ग);
मतृ्यु प्रमाणपत्र
(डाक्टर द्वारा प्रमा�णत)
सील

बुबा वा आमा
(अन्य कुन ैवासीको 
ला�ग कृपया हामी 
सँग सल्लाह �लनु 
होला।)

प�त वा पत्नी

प�त वा पत्नी

�म्रतकको 
नातदेारहरु
अन्य कुन ैवासीको 
ला�ग कृपया हामी 
सँग सल्लाह �लनु 
होला।)

मतृ्युको  प्रमाणपत्र प्राप्त  भएपछ�, दाहसन्स्कारको 
ला�ग अनुम�त जार� ग�रने छ ।

※�वदेशमा मतृ्यु भएमा ,सोह� प�रवारको एक सदस्यले मूल मतृ्युको  प्रमाण पत्र का साथै 
प्र�त�लपी हाल मतृ्यु भएको नगरपा�लका को कायार्लयमा बुझाउन ुपछर् । वासी को रेकडर् 
हटाउन चाहेमा मतृकको हाल को वासी को दतार् आवश्यक हुन्छ । 

※सुचनको लगी ठेगाना आवा�सय अथवा अस्थाई बसाई भए प�न हुन्छ ।  

रेिजडने्ट काडर् र �वशषे स्थायी वासी प्रमाणपत्र२
【सोधपुछ】
टोक्यो �ेत्रीय अध्यागमन सेवा ब्यूरो　☎0570-034259
・�वशषे स्थायी वासी प्रमाणपत्र
 घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन　☎03-5744-1187
※ �वदेशी नाग�रक हरुलाई वासी काडर् मध्यम देखी लामो समय बसाईको ला�ग 
   अथवा �वशशे स्थाइ रेिजडने्ट काडर् प्रमाण पत्र �वशशे स्थाइ वासीन्दाका 
   ला�ग जर� ग�रन्छ ।  

(१) वसाई र रेिजडने्ट काडर् / �बशसे स्थाइ रेिजडने्ट काडर् प्रमाण पत्रको ला�ग चा�हने  
    प्रकृयाहरु: मध्यम देखी 

मध्यमदे�ख लामो अव�ध बसाइँ गन� बासीको बसाइँ िस्थ�त प�रवतर्न, बसाइँको अव�ध बढाउने, 
रेिजडने्ट काडर् नवीकरण, नाम/थर वा रािष्ट्रयता आ�दको प�रवतर्न आ�द, ठेगानाबाहेक अरू 
जानकार�मा प�रवतर्न गन� सबै प्र�क्रयाको ला�ग जापान अध्यागमन सेवा एजेन्सी (ओता 
शहरमा बसोबास गन� व्यिक्तको ला�ग टोक्यो �ेत्रीय अध्यागमन सेवा ब्यूरो) जानुहुन अनुरोध 
ग�रन्छ।
�वशषे स्थायी बासीको नाम/थर, रािष्ट्रयतामा प�रवतर्न, �वशषे स्थायी बसोबासी प्रमाणपत्रको 
नवीकरणको प्र�क्रयाको ला�ग घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन जानुहुन अनुरोध ग�रन्छ।

(२) रेिजडने्ट काडर् (वा�सन्दा काडर्)
मध्य देखी लामो समय सम्म बसेर बसा� अनुमती प्राप्त गनुर्हुने ब्यक्तीहरुलाई बसा� 
अनुमती �दईनेछ जस अन्तगार्त अवतरण अनुमती , बसाई  को िस्थती प�रवतर्न गन� र 
बसाई न�वकरण गन� अनुमती �दईनेछ । आफ्नो नाम, रािष्ट्रयता (ठेगाना बाहेक) आ�द 
प�रवतर्न भएको खन्डमा �ेत्रीय आप्रवास ब्यूरोमा जान हुन अनुरोध ग�रन्छ। �वशशे 
स्थाइ व�सन्दाहरूलाई नाम वा रािष्ट्रयता प�रवतर्न भएको सुचना गनर् ओता शहरको 
रेिजडने्ट रिजस्ट्र� �डभीजनमा गइ �वशषे स्थायी रेिजडने्ट सट��फकेटको न�वकरणको 
�नवेदन गनुर्पन�छ। ध्यान �दनु होला रेिजडने्ट काडर् जाल� वा बदल्न नस�कने गराउनको 
ला�ग रेिजडने्ट काडर्मा  छ�पएको  केह� वा सम्पूणर् जानकार� IC �चपमा रेकडर् ग�रएको 
हुन्छ। बसा� ब्यवस्थापना प्रणाल�को �नयम अनुसार मध्य देखी लामो समय सम्मका 
वासीको ला�ग योग्यहुन तल �दईएको कोट�हरुमा नपन� �वदेशी नाग�रकहरु पदर्छन। 
※मध्य देखी लामो समय सम्मका वासी :

・३ म�हना वा सो भन्दा थोरै समय बस्ने  अनुम�त �दइएको व्यिक्त।
・" अस्थायी  आगन्तुक"को अनुम�त �दइएको व्यिक्त 
・ "�डप्लोमाट" वा "आ�धका�रक" िस्थ�त �दइएको व्यिक्तहरू
・ इष्ट ए�सयन ताइवान जापान �रलेसन सगंठनको जापा�नज कायार्लयका कमर्चार�हरु 

जस्त ैताइपेई र जापानमा रहेको सांस्कृ�तक प्र�त�न�ध कायार्लय र प्यलेस्टाईनको स्थाई 
जनरल �मसनले  कमर्चार� र प�रवारलाई ना�मत कृयाकलापको अनुमती प्रदान गछर्। 

सूचना र समय सीमा गन्तव्य सू�चत गदार् के 
आवश्यकता छ सू�चत पाट�

३९ ४०

बसा� को प्रमाणपत्र / बसा� सराई को सुचना आद�पाठ ५ 
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(४) बसा� सम्बन्धी सुचनाहरु
   【सोधपुछ】घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन  ☎03-5744-1183

जन्म भएको सुचना 
जन्म�दनको १४�दन 
�भत्र
(बच्चाहरु को अध्याय 
११ हेनुर्होस)्

�ववाह प्रमाणपत्र
(�ववाहको ला�ग 
अध्याय ६ हेनुर्होस)्

पारस्प�रक 
सम्झौताद्वारा 
सम्बन्ध�वच्छेदको 
सूचना:
(सम्बन्ध�वच्छेदको 
ला�ग अध्याय ६ 
हेनुर्होस)्

मतृ्यु सूचना:
मतृ्युको सुचना पएको  
७ �दन �भत्र

(१)बाबु, आमाको दतार् 
ठेगाना

(२)सूचकको ठेगाना
(३)बच्चाको जन्मस्थान

प�त वा पत्नीको दतार् 
ठेगाना
प�त वा पत्नीको ठेगाना

दम्पतीको दतार् ठेगाना
दम्पतीको ठेगाना

(१)मतृकको दतार् ठेगाना
(२)सूचकको ठेगाना
(३)मतृ्यको स्थान

सूचना ( १ प्र�त�ल�प ओटा 
शहरको  ला�ग);
जन्मदतार्को  प्रमाण पत्र
(डाक्टर वा सुडनेी द्वारा 
प्रमा�णत);
माततृ्व स्वास्थ्यह्यान्डबुक
सील

सूचना (१ प्र�त�ल�प ओता शहरको 
ला�ग);
जब दतार् ठेगाना ओता शहरमा 
छैन, दतार् ठेगानाको प्रमाणपत्र;
नाबालक आवेदकको ला�ग 
अ�भभावकको अनुम�त आवश्यक;
सेवा काउन्टरमा आउने व्यिक्तको 
प�रचय खुल्ने कागजात;
सील

सचूना (१ प्र�त�ल�प ओता 
शहरको ला�ग);
जब दतार् ठेगाना ओता शहरमा 
छैन, दतार् ठेगानाको प्रमाणपत्र;
सेवा काउन्टरमा आउने 
व्यिक्तको प�रचय खलु्ने 
कागजात;
सील

सूचना ( १ प्र�त�ल�प ओटा 
शहरको  ला�ग);
मतृ्यु प्रमाणपत्र
(डाक्टर द्वारा प्रमा�णत)
सील

बुबा वा आमा
(अन्य कुन ैवासीको 
ला�ग कृपया हामी 
सँग सल्लाह �लनु 
होला।)

प�त वा पत्नी

प�त वा पत्नी

�म्रतकको 
नातदेारहरु
अन्य कुन ैवासीको 
ला�ग कृपया हामी 
सँग सल्लाह �लनु 
होला।)

मतृ्युको  प्रमाणपत्र प्राप्त  भएपछ�, दाहसन्स्कारको 
ला�ग अनुम�त जार� ग�रने छ ।

※�वदेशमा मतृ्यु भएमा ,सोह� प�रवारको एक सदस्यले मूल मतृ्युको  प्रमाण पत्र का साथै 
प्र�त�लपी हाल मतृ्यु भएको नगरपा�लका को कायार्लयमा बुझाउन ुपछर् । वासी को रेकडर् 
हटाउन चाहेमा मतृकको हाल को वासी को दतार् आवश्यक हुन्छ । 

※सुचनको लगी ठेगाना आवा�सय अथवा अस्थाई बसाई भए प�न हुन्छ ।  

रेिजडने्ट काडर् र �वशषे स्थायी वासी प्रमाणपत्र२
【सोधपुछ】
टोक्यो �ेत्रीय अध्यागमन सेवा ब्यूरो　☎0570-034259
・�वशषे स्थायी वासी प्रमाणपत्र
 घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन　☎03-5744-1187
※ �वदेशी नाग�रक हरुलाई वासी काडर् मध्यम देखी लामो समय बसाईको ला�ग 
   अथवा �वशशे स्थाइ रेिजडने्ट काडर् प्रमाण पत्र �वशशे स्थाइ वासीन्दाका 
   ला�ग जर� ग�रन्छ ।  

(१) वसाई र रेिजडने्ट काडर् / �बशसे स्थाइ रेिजडने्ट काडर् प्रमाण पत्रको ला�ग चा�हने  
    प्रकृयाहरु: मध्यम देखी 

मध्यमदे�ख लामो अव�ध बसाइँ गन� बासीको बसाइँ िस्थ�त प�रवतर्न, बसाइँको अव�ध बढाउने, 
रेिजडने्ट काडर् नवीकरण, नाम/थर वा रािष्ट्रयता आ�दको प�रवतर्न आ�द, ठेगानाबाहेक अरू 
जानकार�मा प�रवतर्न गन� सबै प्र�क्रयाको ला�ग जापान अध्यागमन सेवा एजेन्सी (ओता 
शहरमा बसोबास गन� व्यिक्तको ला�ग टोक्यो �ेत्रीय अध्यागमन सेवा ब्यूरो) जानुहुन अनुरोध 
ग�रन्छ।
�वशषे स्थायी बासीको नाम/थर, रािष्ट्रयतामा प�रवतर्न, �वशषे स्थायी बसोबासी प्रमाणपत्रको 
नवीकरणको प्र�क्रयाको ला�ग घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन जानुहुन अनुरोध ग�रन्छ।

(२) रेिजडने्ट काडर् (वा�सन्दा काडर्)
मध्य देखी लामो समय सम्म बसेर बसा� अनुमती प्राप्त गनुर्हुने ब्यक्तीहरुलाई बसा� 
अनुमती �दईनेछ जस अन्तगार्त अवतरण अनुमती , बसाई  को िस्थती प�रवतर्न गन� र 
बसाई न�वकरण गन� अनुमती �दईनेछ । आफ्नो नाम, रािष्ट्रयता (ठेगाना बाहेक) आ�द 
प�रवतर्न भएको खन्डमा �ेत्रीय आप्रवास ब्यूरोमा जान हुन अनुरोध ग�रन्छ। �वशशे 
स्थाइ व�सन्दाहरूलाई नाम वा रािष्ट्रयता प�रवतर्न भएको सुचना गनर् ओता शहरको 
रेिजडने्ट रिजस्ट्र� �डभीजनमा गइ �वशषे स्थायी रेिजडने्ट सट��फकेटको न�वकरणको 
�नवेदन गनुर्पन�छ। ध्यान �दनु होला रेिजडने्ट काडर् जाल� वा बदल्न नस�कने गराउनको 
ला�ग रेिजडने्ट काडर्मा  छ�पएको  केह� वा सम्पूणर् जानकार� IC �चपमा रेकडर् ग�रएको 
हुन्छ। बसा� ब्यवस्थापना प्रणाल�को �नयम अनुसार मध्य देखी लामो समय सम्मका 
वासीको ला�ग योग्यहुन तल �दईएको कोट�हरुमा नपन� �वदेशी नाग�रकहरु पदर्छन। 
※मध्य देखी लामो समय सम्मका वासी :

・३ म�हना वा सो भन्दा थोरै समय बस्ने  अनुम�त �दइएको व्यिक्त।
・" अस्थायी  आगन्तुक"को अनुम�त �दइएको व्यिक्त 
・ "�डप्लोमाट" वा "आ�धका�रक" िस्थ�त �दइएको व्यिक्तहरू
・ इष्ट ए�सयन ताइवान जापान �रलेसन सगंठनको जापा�नज कायार्लयका कमर्चार�हरु 

जस्त ैताइपेई र जापानमा रहेको सांस्कृ�तक प्र�त�न�ध कायार्लय र प्यलेस्टाईनको स्थाई 
जनरल �मसनले  कमर्चार� र प�रवारलाई ना�मत कृयाकलापको अनुमती प्रदान गछर्। 

सूचना र समय सीमा गन्तव्य सू�चत गदार् के 
आवश्यकता छ सू�चत पाट�

३९ ४०
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・ �वशषे स्थाइ वा�सहरु 
・ प्रावधा�नक रूपमा �वदेशी नाग�रक 
・ �नवासी स्तर प्राप्त नगरेका ब्यिक्तहरु       

(१) रेिजडने्ट काडर् को मान्यताको अवधी यस प्रकार छ 
आफ्नो रेिजडने्ट काडर्को मान्यता अव�ध बढाउन अव�ध समाप्त हुनु अ�घ नै टोक्यो 
�ेत्रीय अध्यागमन सेवा ब्यूरोमा �नवेदन �दनुहोला।
【स्थाइ वासी】
 -१६ बषर् वा सो भन्दा मा�थका ला�ग : जार� गरेको समयबाट ७ बषर् सम्म
 -१६ बषर् भन्दा तलका ला�ग : १६ औ ंजन्म�दन सम्म
【अरुकालागी】
 -१६ बषर् वा सो भन्दा मा�थका ला�ग: बसोबासको समय अवधी नसिक्कउनजेल सम्म
 -१६ बषर् भन्दा तलका ला�ग: बसोबासको समय अवधी वा १६ औ ंजन्म�दन मा जुन 

प�हले आंउछ त्यह� 
(२) टोक्यो �ेत्रीय अध्यागमन सेवा ब्यूरोका प्र�क्रयाहरू

○�ववाह वा अन्य केह� कारणवश आफ्नो नाम, जन्म �म�त, �लङ्ग, रािष्ट्रयता वा 
�ेत्रमा प�रवतर्न गरेमा टोक्यो �ेत्रीय अध्यागमन सेवा ब्यूरोमा प�रवतर्न भएदे�ख 
१४ �भत्रसम्ममा सूचना �दनुहोला।

○रेिजडने्ट काडर् मान्यता अवधी अध्याव�धक गन� �नवेदन :
स्थायी बासी अथवा रेिजडने्ट काडर्को मान्यताको अव�ध आफ्नो १६ वषर्को 
जन्म�दनसम्म भएको १६ वषर्भन्दा कम उमेरको व्यिक्तलाई आफ्नो रेिजडने्ट काडर्को 
मान्यता अव�ध बढाउन अव�ध समाप्त हुनु अ�घ नै टोक्यो �ेत्रीय अध्यागमन सेवा 
ब्यूरोमा �नवेदन �दनुहुन अनुरोध ग�रन्छ।
स्थायी बासीले रेिजडने्ट काडर्को मान्यताको अव�ध समाप्त हुनुभन्दा २ म�हना 
अगा�डदे�ख रेिजडने्ट काडर्को मान्यताको अव�ध आफ्नो १६ वषर्को जन्म�दनसम्म 
भएको १६ वषर्भन्दा कम उमेरको व्यिक्तले १६ वषर्को जन्म�दनभन्दा ६ म�हना 
अगा�डदे�ख �नवेदन �दन सक्नुहुन्छ।
कुन ैप�न स्थाई वासीले रेिजडने्ट काडर् को मान्यताको न�वकरणको ला�ग समय 
आवधी समाप्त हुन २ म�हना आघी �नवेदन �दनुपन� छ ।- १६ बषर् मु�नका �वद्व्शी 
वासी जस्को वासीले रेिजडने्ट काडर् को मान्यता १६ औ ंजन्म�दनमा समाप्त हुन्छ 
उक्त ब्यिक्तहरुले १६ औ ंजन्म�दन आउन ६ म�हना अगाडीनै �नवेदन �दनुपन� छ 
।   

○रेिजडने्ट काडर्  पुन :जार� गनर्को ला�ग �नबेदन प्रकृया 
रेिजडने्ट काडर्   हराएमा , छोर� भएमा , ध्वस्त भएमा कृपया �ेत्रीय आप्रवासी ब्यूरोमा 
�नबेदन �दनु होला । रेिजडने्ट काडर्   हराएमा , छोर� भएमा , ध्वस्त भएमा कृपया 
�ेत्रीय आप्रवासी ब्यूरोमा १४ �दन �भत्र सुचना �दनुहोला ( अथवा यद� जापान बा�हर 
हुनुहुन्छ भने जापान फक� को �दनमा।)

・पुन जा�रको ला�ग �नवेदन �दन कृपया प्रहर� �वभाग जार� गरेको , हराएको वा चोर� 
भएको �रपोटर्को प्रमाण पत्र अथवा आग-ला�ग �वभाग ले जार� गरेको प्रकोप पी�डत 
प्रमाण �लएर आउनुहोला । 
※�नवेदन �दने बेलामा आवश्यक हुने कागजातको बारेमा टोक्यो �ेत्रीय अध्यागमन 
सेवा ब्यूरोसँग सोधपुछ गनुर्होला।

・यद� तपा� को  रेिजडने्ट काडर् गिम्भर रूपमा ध्वस्त भएमा वा अनुहार नबु�झने 
भएमा , पुन: जा�रको ला�ग सकेसम्म �छटो �नवेदन �दनुहोला ।

व्यिक्तगत लाहाछप दतार् ३
【सोधपुछ】घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन ☎03-5744-1185 

जापानमा   लेनदेन र अचल सम्प�ीको काममा हस्ता�रको सट्टामा व्यिक्तगत �सल र 
अनुबन्धमा  हस्ता�र चा�हन्छ ।  

(१) ओता वाडर्मा दतार् गनर् �मल्ने ब्यिक्तहरु  : 
ओता वाडर्मा �नवासी दतार् भएको व्यिक्तहरूले दतार् गनर् स�कन्छ। दतार् गनर् सक्ने छाप 
(इन्खान) प्र�त व्यिक्त एउटा मात्र हो। १५ वषर्भन्दा कम उमेरको व्यिक्तले र बा�लग संर�क 
व्यिक्तले (※) दतार् गनर् पाउनेछैनन।्
※ बा�लग वैध संर�कसँगै आएमा दतार् गनर् पाउँछन।्

(२) �सल दतार् गन� प्रकृयाहरु :
�सल दतार् गनर्लाई घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन अथवा शहर� साखा कायार्लय (प१२) 
मान्यताप्राप्त रेजीडने्ट काडर् अथवा �वशषे स्थाई वासी प्रमाण पत्रको साथसाथै दतार् गनर् 
चाहेको �सल आफु सँग ल्याउन अनुरोध ग�रन्छ । 
�सल दतार् गरेका ब्यक्तीलाई दतार् काडर् �दइने छ । (प्र�त कपी १०० एन) ।

(३) �सलका सतर्हरु 
�सलको नाम तपा�को रेिजडने्स रेकडर्मा दतार् भएको कानुनी नामसँग हुबहु हुनुपन�छ । 
�सलको छाप यसप्रकार हुनुपन�छ :
(१) ८म्म वगर् भन्दा ठुलो     
(२) २५म्म वगर् भन्दा सानो  

※रुबरले बनेको, खीइएको कुनो भएको , नराम्रोसँग काटेको अथवा �बगे्रको आकारको �सल 
िस्वकायर् हुनेछैन ।  

(४) �सल दतार् काडर् हराएमा 
ब्य�कत्गत �सल दतार् काडर् हराएको सुचना दतार्गर� पुन: �सल दतार् गनुर्पन�छ ।

(५) �सल दतार् सट��फकेटको जार� 
घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन वा �सट� साखा कायार्लय (प१२) गएर फारम भनुर्होस ्। 
वारेसले प�न दतार् गनर् �मल्नेछ। तपा� वा तपा�को वारेसले आफ्नो ब्यिक्तगत �सल दतार् 
काडर् �लएर आउनु पन�छ । (प्र�त कपी ३०० एन) ।

४१ ४२
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・ �वशषे स्थाइ वा�सहरु 
・ प्रावधा�नक रूपमा �वदेशी नाग�रक 
・ �नवासी स्तर प्राप्त नगरेका ब्यिक्तहरु       

(१) रेिजडने्ट काडर् को मान्यताको अवधी यस प्रकार छ 
आफ्नो रेिजडने्ट काडर्को मान्यता अव�ध बढाउन अव�ध समाप्त हुनु अ�घ नै टोक्यो 
�ेत्रीय अध्यागमन सेवा ब्यूरोमा �नवेदन �दनुहोला।
【स्थाइ वासी】
 -१६ बषर् वा सो भन्दा मा�थका ला�ग : जार� गरेको समयबाट ७ बषर् सम्म
 -१६ बषर् भन्दा तलका ला�ग : १६ औ ंजन्म�दन सम्म
【अरुकालागी】
 -१६ बषर् वा सो भन्दा मा�थका ला�ग: बसोबासको समय अवधी नसिक्कउनजेल सम्म
 -१६ बषर् भन्दा तलका ला�ग: बसोबासको समय अवधी वा १६ औ ंजन्म�दन मा जुन 

प�हले आंउछ त्यह� 
(२) टोक्यो �ेत्रीय अध्यागमन सेवा ब्यूरोका प्र�क्रयाहरू

○�ववाह वा अन्य केह� कारणवश आफ्नो नाम, जन्म �म�त, �लङ्ग, रािष्ट्रयता वा 
�ेत्रमा प�रवतर्न गरेमा टोक्यो �ेत्रीय अध्यागमन सेवा ब्यूरोमा प�रवतर्न भएदे�ख 
१४ �भत्रसम्ममा सूचना �दनुहोला।

○रेिजडने्ट काडर् मान्यता अवधी अध्याव�धक गन� �नवेदन :
स्थायी बासी अथवा रेिजडने्ट काडर्को मान्यताको अव�ध आफ्नो १६ वषर्को 
जन्म�दनसम्म भएको १६ वषर्भन्दा कम उमेरको व्यिक्तलाई आफ्नो रेिजडने्ट काडर्को 
मान्यता अव�ध बढाउन अव�ध समाप्त हुनु अ�घ नै टोक्यो �ेत्रीय अध्यागमन सेवा 
ब्यूरोमा �नवेदन �दनुहुन अनुरोध ग�रन्छ।
स्थायी बासीले रेिजडने्ट काडर्को मान्यताको अव�ध समाप्त हुनुभन्दा २ म�हना 
अगा�डदे�ख रेिजडने्ट काडर्को मान्यताको अव�ध आफ्नो १६ वषर्को जन्म�दनसम्म 
भएको १६ वषर्भन्दा कम उमेरको व्यिक्तले १६ वषर्को जन्म�दनभन्दा ६ म�हना 
अगा�डदे�ख �नवेदन �दन सक्नुहुन्छ।
कुन ैप�न स्थाई वासीले रेिजडने्ट काडर् को मान्यताको न�वकरणको ला�ग समय 
आवधी समाप्त हुन २ म�हना आघी �नवेदन �दनुपन� छ ।- १६ बषर् मु�नका �वद्व्शी 
वासी जस्को वासीले रेिजडने्ट काडर् को मान्यता १६ औ ंजन्म�दनमा समाप्त हुन्छ 
उक्त ब्यिक्तहरुले १६ औ ंजन्म�दन आउन ६ म�हना अगाडीनै �नवेदन �दनुपन� छ 
।   

○रेिजडने्ट काडर्  पुन :जार� गनर्को ला�ग �नबेदन प्रकृया 
रेिजडने्ट काडर्   हराएमा , छोर� भएमा , ध्वस्त भएमा कृपया �ेत्रीय आप्रवासी ब्यूरोमा 
�नबेदन �दनु होला । रेिजडने्ट काडर्   हराएमा , छोर� भएमा , ध्वस्त भएमा कृपया 
�ेत्रीय आप्रवासी ब्यूरोमा १४ �दन �भत्र सुचना �दनुहोला ( अथवा यद� जापान बा�हर 
हुनुहुन्छ भने जापान फक� को �दनमा।)

・पुन जा�रको ला�ग �नवेदन �दन कृपया प्रहर� �वभाग जार� गरेको , हराएको वा चोर� 
भएको �रपोटर्को प्रमाण पत्र अथवा आग-ला�ग �वभाग ले जार� गरेको प्रकोप पी�डत 
प्रमाण �लएर आउनुहोला । 
※�नवेदन �दने बेलामा आवश्यक हुने कागजातको बारेमा टोक्यो �ेत्रीय अध्यागमन 
सेवा ब्यूरोसँग सोधपुछ गनुर्होला।

・यद� तपा� को  रेिजडने्ट काडर् गिम्भर रूपमा ध्वस्त भएमा वा अनुहार नबु�झने 
भएमा , पुन: जा�रको ला�ग सकेसम्म �छटो �नवेदन �दनुहोला ।

व्यिक्तगत लाहाछप दतार् ३
【सोधपुछ】घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन ☎03-5744-1185 

जापानमा   लेनदेन र अचल सम्प�ीको काममा हस्ता�रको सट्टामा व्यिक्तगत �सल र 
अनुबन्धमा  हस्ता�र चा�हन्छ ।  

(१) ओता वाडर्मा दतार् गनर् �मल्ने ब्यिक्तहरु  : 
ओता वाडर्मा �नवासी दतार् भएको व्यिक्तहरूले दतार् गनर् स�कन्छ। दतार् गनर् सक्ने छाप 
(इन्खान) प्र�त व्यिक्त एउटा मात्र हो। १५ वषर्भन्दा कम उमेरको व्यिक्तले र बा�लग संर�क 
व्यिक्तले (※) दतार् गनर् पाउनेछैनन।्
※ बा�लग वैध संर�कसँगै आएमा दतार् गनर् पाउँछन।्

(२) �सल दतार् गन� प्रकृयाहरु :
�सल दतार् गनर्लाई घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन अथवा शहर� साखा कायार्लय (प१२) 
मान्यताप्राप्त रेजीडने्ट काडर् अथवा �वशषे स्थाई वासी प्रमाण पत्रको साथसाथै दतार् गनर् 
चाहेको �सल आफु सँग ल्याउन अनुरोध ग�रन्छ । 
�सल दतार् गरेका ब्यक्तीलाई दतार् काडर् �दइने छ । (प्र�त कपी १०० एन) ।

(३) �सलका सतर्हरु 
�सलको नाम तपा�को रेिजडने्स रेकडर्मा दतार् भएको कानुनी नामसँग हुबहु हुनुपन�छ । 
�सलको छाप यसप्रकार हुनुपन�छ :
(१) ८म्म वगर् भन्दा ठुलो     
(२) २५म्म वगर् भन्दा सानो  

※रुबरले बनेको, खीइएको कुनो भएको , नराम्रोसँग काटेको अथवा �बगे्रको आकारको �सल 
िस्वकायर् हुनेछैन ।  

(४) �सल दतार् काडर् हराएमा 
ब्य�कत्गत �सल दतार् काडर् हराएको सुचना दतार्गर� पुन: �सल दतार् गनुर्पन�छ ।

(५) �सल दतार् सट��फकेटको जार� 
घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन वा �सट� साखा कायार्लय (प१२) गएर फारम भनुर्होस ्। 
वारेसले प�न दतार् गनर् �मल्नेछ। तपा� वा तपा�को वारेसले आफ्नो ब्यिक्तगत �सल दतार् 
काडर् �लएर आउनु पन�छ । (प्र�त कपी ३०० एन) ।

४१ ४२
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