
 Япон улсад оршин суух гадаадын иргэдэд 

 

モンゴル語 

Таны 12 орон бүхий Нийгмийн даатгал болон Татварын дугаарыг (Хувийн 
дугаар эсвэл “Миний дугаар” гэж нэрлэдэг) 2015 оны 10-р сарын эхэнд 
мэдэгдэх болно.  
 

 
Хувийн дугаарыг Нийгмийн даатгал болон Татварын дугаарын системийн дор олгодог 
бөгөөд энэ нь тухайн хүний хувийн мэдээллийг олон агентлагаас цуглуулан нэг дороос 
авах үндэс суурь нь болдог. Энэ систем нь Нийгмийн даатгал болон татварын 
системийн үр ашиг, ил тод байдлыг сайжруулж, олон нийтийг ая тухтай байлгаж, 
шударга нийгмийг бүтээдэг нийгмийн дэд бүтцийн үүргийг гүйцэтгэдэг. 
Япон улсад оршин суугаа гадаадын иргэд (дунд-хугацааны оршин суугч, байнгын 
оршин суугч гэх мэт) мөн хувийн дугаартай байх болно.  
 
 

 
 Таны ажил олгогч татвар, нийгмийн даатгал төлөхөд шаардлагатай орлогын болон 

татварын суутгалын гэрчилгээ зэргийг үүсгэхэд хувийн дугаараа ашиглана. 
 Татварын баримт бичгийг нотариатаар батлуулахын тулд даатгалын компаниуд 

таны Хувийн дугаарыг шаардана. 
 Та ажилтны тэтгэвэр, тэтгэмжээ авахдаа тэтгэврийн албанд Хувийн дугаараа өгнө. 
 Та халамжийн тэтгэмж авахдаа тухайн орон нутгийн захиргаанд хувийн дугаараа 

өгнө. 
 

 

 
 Таны бүртгүүлсэн хаяг руу орон нутгийн захиргаанаас мэдэгдлийн хуудас илгээх 

болно. 
Хэрэв та одоогийн оршин сууж байгаа хаягаа бүртгүүлээгүй тохиолдолд 
мэдэгдлийн хуудас авах боломжгүй тул оршин сууж байгаа хаягаа заавал 
баталгаажуулаарай. 

  2015 оны 10-р сараас эхлэн бүх айл өрхд дугтуйтай илгээмж очих бөгөөд энэ нь 
гэр бүлийн гишүүдийн хувийн дугаар бүхий мэдэгдлийн карт байх болно. Энэ карт 
нь нийгмийн даатгал, татвартай холбоотой хувийн дугаарыг агуулдаг учир маш 
чухал. Тиймээс та санамсаргүй тохиолдлоор хаяж гээгдүүлэхгүй байх тал дээр 
анхаараарай.  

 Та хувийн дугаар бүхий карт захиалах боломжтой. 
Захиалах хэд хэдэн хувилбар байгаа бөгөөд жишээлбэл та өөрийн цээж зургаа, 
анкетын хамтаар энэ имэйлд хавсарган илгээх боломжтой, эсвэл цээж зургаа 
ашиглан ухаалаг утсаар онлайнаар хүсэлт гаргаж болно. Анкет бөглөх үйл явцын 
талаарх дэлгэрэнгүй зааврыг 2015 оны 10-р сард илгээх дугтуйнд хавсарган 
явуулах болно. 
 

 Ингэснээр та хувийн дугаарын картыг авах болно. 
Таны хувийн дугаарын карт бэлэн болсон мэдэгдлийг 2016 оны 1-р сар болон 
түүнээс хойшох хугацаанд илгээх болно. 
Хэрэв та картаа орон нутгийн захиргаанаас авахыг хүсвэл дараах 3 зүйлийг 
биедээ авчраарай. Картыг эхний удаа олгоход төлбөргүй болно. 
 Мэдэгдлийн карт  
 Карт хүсэх мэдэгдэл (анкет илгээсний дараа ирсэн) 
 Хувийн бичиг баримт (жолооны үнэмлэх, паспорт, оршин суух үнэмлэх гэх мэт) 

 

1. Хувийн дугаар (“Миний дугаар” гэж нэрлэдэг) гэж юу вэ? 

2. Хувийн дугаарыг ямар тохиолдолд ашиглах вэ? 

3. Шаардагдах үе шат 



 

 
 Энэхүү карт нь таны хувийн дугаартай холбоотой бүхий л үйл ажиллагаанд хувийн 

дугаар болон иргэний үнэмлэхийг баталгаажуулсан баримт бичиг юм. 
 Мөн та үнэ, төлбөргүйгүээр картандаа цахим сертификат суулган, татварын 

буцаалтыг онлайнаар авах боломжтой.  
 Та картаа орон нутгийн засгийн газраас өөрийн эрхийн хүрээнд үзүүлдэг олон 

нийтийн номын сан, тамга, тэмдэгийн бүртгэл зэрэг үйлчилгээг авахад хэрэглэх 
боломжтой. Зарим орон нутагт олон нийтийн сертификатыг дэлгүүрээр дамжуулан 
олгодог. 

 Таны оршин суугаа бүртгэлийн үндсэн карт хугацаа нь дуусах хүртэл хүчинтэй 
хэвээр байна. Гэхдээ та хувийн дугаар бүхий картаа авахдаа үүнийг хүлээлгэн өгөх 
шаардлагатай.  

 Таны хувийн дугаарын картын чип-д таны нэр, хаяг, төрсөн он сар өдөр, хүйс, 
Хувийн дугаар, картын нүүрэн дээр бичигдсэн бусад мэдээлэл болон цахим 
сертификатын мэдээлэл багтах болно. Таны орлогын мэдээлэл гэх мэт хувийн, 
нууцлалтай мэдээллийг энд бүртгэхгүй. 
 
 

 

 
 Ямар ч этгээд хуулиар зөвшөөрөөгүй тохиолдолд таны хувийн дугаарыг хураах 

болон ашиглахыг хориглоно. Тиймээс та бусдад хувийн дугаараа хайхрамжгүйгээр 
харуулахгүй байхыг анхаарна уу. 

 Бусдын хувийн дугаарыг хууль бусаар эзэмшсэн, эсвэл эрх бүхий этгээд бусдын 
хувийн дугаар болон бусад нууц мэдээллийг гуравдагч талд олгосон тохиолдолд 
хуулийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.   

 
 

 
 Дуудлага хүлээн авах  

0570-20-0178 (Япон) 
0570-20-0291 (Англи, Хятад, Солонгос, Испани, Португал) 

[2015 оны 9-р сарын 30 хүртэл] 
9:30-17:30 цаг хүртэл ажлын өдрүүдэд (Бямба, Ням гариг, бүх нийтийн амралтын 

өдөр, Үндэсний баяр наадмын өдрүүдээр ажиллахгүй) 
[2015 оны 10-р сарын 1 - 2016 оны 3-р сарын 31] 

9:30-20:00 ажлын өдрүүдээр, 9:30-17:30 амралтын өдрүүдээр 
Жич: Navi-Dial үйлчилгээг ашиглаж байгаа учир дуудлага хийхэд төлбөртэй. 

 
 

 

4.Хувийн дугаарын карт гэж юу вэ? 

5. Хувийн дугаарыг хэрэглэхэд анхаарах зүйл 

6. Холбоо барих хаяг  

Хувийн дугаараа 

болгоомжтой 

ашиглаарай. Энэ нь таны 

насан туршид х ү  

байх болно  


