पहिलो पटक जापानमा ननवासी कार्ड बनाईएको
ओताकुमा बसाई सरे को

बबदे शी नागररकिरुप्रनत

यो समय,ओता-कुलाई आफू बसोबास गने क्षेत्रको रुपमा चन्
ु नु भएकोमा िामी धन्यवाद हदन चािन्छौं ।
आजको ववतरण अनरु
ु प, िामीले ननवासी कार्डको ग्रािकिरुबारे वणडन गरे काछौं ।यो ननवासी कार्ड, बािक
जापानमा बसोबास गछड न ् भनेर प्रमाणणत गने आधधकाररक प्रमाणपत्र िुनेछ।
यस कुरामा ध्यान हदनप
ु दड छ कक 「बाहिर सदै गरे को सच
ू ना」र「स्ाांतरणको सच
ू ना」,वा「स्ाांतरण
सच
ू ना」नगरी निुने भएकोले ,कृपया याद गनि
ुड ोस ् ।

१. जापानभभत्र बसाई सराई मामलाको प्रकिया
Ａ．बाहिर सरे र गएको सूचना
जब तपाईं ओता कुबाट अन्य शिरमा बसाई सदै िुनुिुन्छ, यसको पूवड सूचना नहदई निुने भएकोले,
तपाईं बसाई सने लगभग १४ हदन अनिदे णि सूचना हदन सक्नुिुन्छ ।
Ｂ．बसाई सरे र आएको सूचना
अन्य नगरपाभलकाबाट ओता-कुमा बसाई सनड चािे को िण्र्मा ओता-कुमा、यहद ओता-कुबाट अन्य
नगरपाभलकामा बसाई सनड चािे को भए सोिी सांबन्न्धतनगरपाभलकामा सूचना हदनुपने िुुँदा, यसतो बसाई
सरे को १४ हदनभभत्र सूचना नहदई

िुुँदैन । बसाई सराइ गनभ
ुड न्दा अनि सूचना हदनु सांभव छै न ।

सा्ै「बसाइ सरे र आएको सूचना」चाहिां,「बसाई सरे र गएको सूचना」नहदएसम्म गनड सककुँदै न ।सुँधै
「बसाई सरे र गएको सूचना」, 「बसाइ सरे र आएको सूचना」िमैसुँग गनप
ुड दड छ ।
Ｃ．स्ानाांतरणको सूचना
ओता-कुभभत्र बसाई सरे र आएको सूचना हदुँ दा,बसाई सरे र आएको १४ हदनभभत्र सूचना गनप
ुड दड छ

।बसाई सराइ गनभ
ुड न्दा अनि सच
ू ना हदनु सांभव छै न ।
Ｄ．यहद सच
ू ना हदन हिला भएमा
यहद सच
ू ना हदन हिलो भएमा बसाई सरे र आएको १४ हदन पनछ पनन बसाई सराईको सच
ू ना हदन
सक्नि
ु ु न्छ तर बसाई सरे र आएको सच
ू ना र स्ानाांतरणको सच
ू ना हदन हिलो भएको िण्र्मा तपाईंले
「सच
ू ना हदने अवधध गज्र
ु ेको सच
ू ना」्प गरे र पेश गनप
ुड नेिुन्छ । यसतो म्याद गज्र
ु ेर सूचना हदएको
िण्र्मा साराांश अदालत(प्रशासननक दण्र्) अन्तगडत नागररक दण्र् सवरुप अधधकतम ५०,०००येनसम्म
जररवाना लगाउन सककन्छ । आफू सने ठे गाना ननन्चचत भएपनछ,कृपया तपाईं आफू बसोबास गदै
आएको नगरपाभलकामा भशघ्र सच
ू ना हदनि
ु ोस ् ।

२． यहद तपाईं दे श छोर्ेर जाुँदै िुनुिुन्छ भने गनप
ुड ने प्रकियािरु
Ａ．लामो अवधधको ननन्म्त दे श छोर्ेर पून:प्रबेश अनुमनत प्राप्त गनड ,अ्वा जापानमा बभससकेर तपाईं
आफ्नो िर फकडन चािानि
ु ु न्छ भने
प्रस्ान वा िर फकडनुअनि 「दे श बाहिर जाने सूचना」सूधचत नगरी िुुँदैन ।。「दे श बाहिर जाने
सूचना」बबना यहद तपाईंले प्रस्ान वा िर फकडनुभयो भने 「दे श बाहिर जाने सूचना」तपाईंले िुलाकबाट
प्राप्त गनड सककन्छ ।
यस कुरमा ध्यान हदनुपछड कक , 「दे श बाहिर जाने सूचना」बबसेर यहद तपाईंले पनछ जापानमा
पून:प्रवेश गनड िोज्नुभएमा, 「दे श बाहिर जाने सूचना」नभएको आधारमा तपाईं पून:प्रवेशको लाधग
अयोग्य ठिररन पनन सक्ने भएकोले,कृपया ध्यान हदनुिोला ।

Ｂ. यहद तपाईं अल्पकालीन प्रस्ान गरे र पन
ु प्रवेश अनम
ु नत प्राप्त गनड चािनि
ु ु न्छ भने
जीवनको मख्
ु यालय जापानमा छ भने, 「दे श बाहिर जाने सच
ू ना」को आवचयकता छै न ।

यहद「दे श बाहिर जाने सच
ू ना」तपाईंले गनुड नभएको िण्र्मा ,जापान ननवासी कार्ड पररवतडन
गररने िुुँदैन ।

ओता कु

पररवार दताड ननवासी शािा

