
िवदशेी िनवासीह�का लािग: जकू� नेटको बारेमा प्राय सोिधने प्र�ह�

（FAQ） 

Ｑ１ जकू� नेट के हो? 

Ａ１ जकू� नेट (आधारभतू �रजभ�सन दतार् नेटवकर्  प्रणाली)हो,िनवासीह�को सिुवधाको र रािष्ट्रय र स्थानीय सरकारह�को 
प्रशासनको सधुार गनर् योगदान परुाउन ेएक प्रणाली हो, जसले आधारभतू िनवासी रिजष्टे्रसनको अधारमा ※ 
दशेमा बसोबास गन� व्यि�को पिहचान प्रमािणत गनर् सक्न ेिसस्टम हो ।  

जलुाई 8, 2013 को अनसुार, जक� नेट िवदशेी िनवासका लािग सञ्चालन ग�रनछे ।  
※ आधारभतू िनवास रिजस्टर काडर्मा नाम, जन्म िमित, िलङ्ग , ठेगाना, प�रवार संगको सम्बन्ध रिखएको संगिठत िनवासी 
काडर् हो । यो काडर् िनवासीह�को िविभन्न प्रशासिनक सेवाह�को आधार पिन हो। िनवास काडर् जारी गरेर, िनवासीह�को 
िनवास संग सम्बिन्धत िविभन्न प्रशासिनक कायर्ह�को लािग प्रयोग भइरहकेो छ। 

Ｑ２ जकू� नेटको सञ्चालन स�ु गनर्, के मैले केिह गनर् के गनुर् पछर्?  
Ａ２ जकू� नेटको सञ्चालन स�ुगनर्, िवदशेी बािसन्दाह�ले प्रिक्रया गनर् आवश्यक छैन।  
जकू� नेट सञ्चालनको लागी, िनवास काडर् कोड ※िवदशेी िनवासीह�को िनवास काडर्मा उल्लेख ग�रएको छ, जलुाई 8, 

2013 बाट, िनवास काडर् कोड, शहर, गाँउको नगरपािलकाबाट तपाईलंाई सिूचत ग�रनेछ। केिह प्रशासिनक कायर्मा, 
तपाइकँो िनवास काडर् कोड सोध्न सिकन्छ, त्यसैले कृपया िनवास काडर् कोड सरुि�तसँग राख्न ुहोस।  

※ कृपया िनवासी काडर् कोडको लािग Q6, Q7 लाई हनेुर्होस।  
Q3 जकू� नेटबाट गनर् सिकन ेकायर् के के हो?  
Ａ 3 जकू� नेटको प्रयोग गरेर,िनवासीह�लाई िविभन्न लाभह� प्रदान ग�रन्छ ※  केही संस्थाह�को बाहके ।    

※ फुकुिशमा प्रीफेक्चर यागीमी शहर (माचर् 1, 2013 को अनसुार)  
○प्रशासिनक िनकायह�को प्रिक्रयाह�को सरलता  
पिहचान पिु� जानकारी रािष्ट्रय सरकार र अन्य स्थानीय सावर्जिनक संस्थाह� प्रशासिनक संगठन आधारभतू िनवास दतार् 
व्यवस्था प�रभािषत सन्दभर्मा प्रदान ग�रएको छ। फलस्व�प, केही प्रशासिनक अगंह� िनवासी काडर्को कोिप पेश्क� 
आवश्यकता नह�न ेभई प्रिक्रयालाई सरलीकृत गनर् स�म बनाउनेछ। 
〇िनवास रेकडर्को प्रितिलिप राष्ट्रव्यापी  
िनवासी रेकडर् को प्रितिलिप मलूतः केवल तपाईकंो नगरपािलकाबाट मात्र जारी ग�रएको िथयो, तर अिहले िनवास रेकडर्को 
प्रितिलिप आधारभतू रेिजस्टे्रसन काडर्, �रजभ�सन काडर्, िवशेष स्थायी िनवास सिटर्िफकेट, आिद दखेाएर अन्य 
नगरपािलकाबाट पिन िलन सिकन्छ।  
〇यसबाहके, मलू िनवासी रिजस्टे्रशन काडर् भएको व्यतीले बसाईसरेको सचूना अनलाईनबाट पिन गनर् सक्छन।्(थप 
जानकारीको लािग कृपया मलू िनवासी रिजस्टे्रशन काडर्को सन्दभर्मा "प्राय सोिधन ेप्र� हनेुर्होस(्FAQ)। 

※जकू� काडर्को लािग कृपया「जकू� काडर्को बारेमा सोिधन ेप्र�(FAQ )」हनेुर्होस।्  

जकू� नेटको बारेमा थप िववरणह�को लािग, कृपया「िनवासी आधारभतू दतार् नेटवकर्  प्रणाली गहृ प�ृ」(जापानीज भाषा) 



लाई हनेुर्होस।्  
Ｑ４ जकू� नेटमा कस्तो प्रकारको जानकारी रिखएको छ?  
Ａ４ जकू� नेट प्रणालीमा नाम, उपनाम (केवल उनीह�का लािग जसको उपनाम उनीह�को िनवास रेकडर् पिन छ ), ठेगाना, 
जन्म िमित, िलंग, िनवासी रेकडर् कोडको प�रवतर्नको जानकारी रािखएको छ। यो मलू िनवासी रिजस्टर काननू द्वारा िनणर्य 
ग�रएको हो। 
Ｑ５ यो जकू� नेट व्यि�गत जानकारीको सरु�ाको लािग सरुि�त छ?  
Ａ５ जकू� नेटको सम्बन्धमा, सरु�ा सिुनि�त गनर् िविभन्न उपायह� अपनाएको छ , जस्तै स्वािमत्वको जानकारी , सीिमत 
उपयोग, अनिधकृत प्रयोग रोक्न, र आक्रमणबाट रोक्न,हिैकंग, सचूना लीक आिदको अगस्त 2002 मा सञ्चालन गरेपिछ 
हामील यस्ता समस्याह� किहले भएन।   
Ｑ６ िनवास काडर् कोड भनेको के हो?  
Ａ６ िनवास काडर् कोड जक� नेट मा राष्ट्रव्यापी पिहचान गनर् को लागी अप�रहायर् 11-अङ्कको नम्बर हो। यो कुन ैपिन 
समयमा बािसन्दाले अनरुोध गरेर प�रवतर्न गनर् सक्छन।्  
Ｑ７ के एक िनजी संगठनले िनवास काडर् कोडको प्रयोग गदर्छ?  
Ａ７ मलू िनवास रिजस्टे्रशन अिधिनयम अन्तगर्त गैर सरकारी संस्थाह�ले िनवास रेकडर् कोडको गैर-सरकारी प्रयोगलाई 
सीिमत गनर् िनवासी रेकडर् कोडको प्रयोगलाई िनषेध ग�रएको छ।िवशषे गरी, िनवासी रेकडर् कोड को प्रयोग या िनवासी रेकडर् 
कोड सिहत डाटाबेसह�को िसजर्ना गनर् िनषेध ग�रएको छ। उल्लङ्घन गरेमा , िप्रफेक्चरल गवनर्रको िसफा�रशमा काननु 
बमोिजमको सजायको भागीदार ह�नपुन�छ । 
 
 
 

※जक� काडर्को लािग कृपया「जक� काडर्को बारेमा सोिधन ेप्र�(FAQ )」हनेुर्होस।्  

जक� नेटको बारेमा थप िववरणह�को लािग, कृपया「िनवासी आधारभतू दतार् नेटवकर्  प्रणाली गहृ प�ृ」(जापानीज भाषा) 

लाई हनेुर्होस।्。 


