जापान प्रवेशको योजना िरररहे का व्यक्ततहरूसँि सम्बक्जित प्रक्रियाहरू
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1 बसोब स योग्यत प्रम णपत्र ज री गररएको व्यक्ततहरू व बसोब स योग्यत प्रम णपत्र ज री आवेदन ददनुभएक व्यक्ततहरू
[1] बसोब स योग्यत प्रम णपत्र ज री गररएको व्यक्ततहरू
सामाजयतया 3 मदहना माजय हुजछ तर अपवादको रूपमा, 2019 साल अतटोबर 1 ताररखदे खख 2021 साल जनवरी 29 ताररखसम्म बनाइएको बसोबास
योग्यता प्रमाणपत्र, जापान प्रवेश प्रनतबजि हटाइएको ददनदे खख 6 मदहना वा 2021 साल अवप्रल 30 ताररख मध्ये जुन पदहले आउँ छ, त्यही ददनसम्म माजय
मानननेछ।
*प्रक्रिया सम्बजिी ववस्तत
ु ोस ्।
ृ जानकारीको लागि यह ाँ र जापान प्रवेश प्रनतबजि हटाइएको दे श वा क्षेत्रको सूचीको लागि यह ाँ हे नह
[2] बसोब स योग्यत प्रम णपत्र ज री आवेदन ददनुभएक व्यक्ततहरू
हाल प्रक्रियामा रहे को आवेदनको सजदभुमा, िनतववगि सुरु िने भमनत पररवतुन भएको खण्डमा, सैद्धाक्जतक तवरमा, जापान भभत्र्याउने ननकायद्वारा तयार
िररएको बयानपत्रलाई मात्र आिार मानी परीक्षण िररनेछ।
*ववस्तत
ु ोस ्।
ृ जानकारीको लागि यह ाँ हे नह
2 बसोब स आवेदन ददएर ज प न पन
ु ः प्रवेश अनम
ु तत लिई, ज प न ब दहर ज नभ
ु एक व्यक्ततहरू
जापान पन
ु : प्रवेश अनम
ु नत (यसमा ववशेष जापान पन
ु ः प्रवेश अनम
ु नत पनन पछु ।) भलई हाल जापान बादहर भएको व्यक्ततले जापान बादहर जानु अनर्
बसोबास योग्यता (भभसा) पररवतुन अनुमनत आवेदन, बसोबास अवगि नवीकरण अनुमनत आवेदन वा स्थायी बसोबास अनुमनत आवेदन ददएको र नोभल
कोरोना भाइरस (कोभभड 19) को प्रभावले िदाु जापान पुनः प्रवेश िनु नसकेको अवस्थामा, जापानमा भएका आफजत वा जापान भभत्र्याउने ननकायको
कमुचारी आददलाई प्रनतननगिको रूपमा सम्बक्जित आवेदनको अनुमनतसँि सम्बक्जित रे भसडेजस काडु भलन अनुमनत ददइनुका साथै हाल जापान बादहर भएको
व्यक्ततले जापान पुनः प्रवेश अनुमनतद्वारा अवतरण आवेदन ददन सतनुहुनेछ।
3 ज प न पुनः प्रवेश अनुमतत भई ज प न ब दहर भएको बेि लभस को बसोब स म्य द न घेको व्यक्तत आदद
[1] बसोबास योग्यता प्रमाणपत्र जारी आवेदन ददनु नपने व्यक्ततहरू ("स्थायी बसोबासी" आदद)
हाल भएको दे शमा भएको जापानको दत
ू ावास आददमा भभसाको लागि आवेदन ददनुहोस ्।
*ववस्तत
ु ोस ्।
ृ जानकारीको लागि यह ाँ हे नह
[2] बसोबास योग्यता प्रमाणपत्र जारी आवेदन ददनु पने व्यक्ततहरू (प्रवासी ववद्याथी, प्राववगिक प्रभशक्षाथी, इक्जजननयर, मानववकी ववशेषज्ञ र अजतराुक्रिय
सेवा आदद)
ववितमा मध्यम तथा दीर्ुकालीन बसोबासी (प्रवासी ववद्याथी र प्राववगिक प्रभशक्षाथी आदद) को रूपमा जापानमा बसोबास िरे को व्यक्तत, नोभल कोरोना
भाइरस (कोभभड 19) को प्रभावले िदाु जापान पुनः प्रवेश अनुमनतद्वारा जापान पुनः प्रवेश िनु नसकी, भभसा म्याद नार्ेको अवस्था आददमा, फेरर बसोबास
योग्यता प्रमाणपत्र जारी आवेदन ददने व्यक्ततको सजदभुमा, सैद्धाक्जतक तवरमा, आवेदन फाराम र जापान भभत्र्याउने ननकायद्वारा तयार िररएको बयानपत्रलाई
मात्र आिार मानी परीक्षण िररनेछ।
*ववस्तत
ु ोस ्।
ृ जानकारीको लागि यह ाँ हे नह

