
[1] बसोबास योग्यता प्रमाणपत्र जारी आवेदन ददनु नपने व्यक्तिहरू ("स्थायी बसोबासी" आदद) 
हाल भएको देशमा भएको जापानको दूतावास आददमा दभसाको लादि आवेदन ददनुहोस् | 
※「स्थायी बादसन्दा」को बारेमा दवसृ्तत दववरणको लादि यहााँ हेनुुहोस् |
※「लामो अवदिको बादसन्दा (घोषणा िरेको बाहेक）」 तथा 「दवशेष िदतदवदि （घोषणा िरेको बाहेक）」 का ब्यक्तिको बारेमा दवसृ्तत दववरणको लादि यहााँ हेनुुहोस् | 
[2] बसोबास योग्यता प्रमाणपत्र जारी आवेदन ददनु पने व्यक्तिहरू (प्रवासी दवद्याथी, प्रादवदिक प्रदशक्षाथी, इक्तजजदनयर, मानदवकी दवशेषज्ञ र अन्तराुदरि य सेवा आदद) 
दवितमा मध्यम तथा दीघुकालीन बसोबासी (प्रवासी दवद्याथी र प्रादवदिक प्रदशक्षाथी आदद) को रूपमा जापानमा बसोबास िरेको व्यक्ति, नोभल कोरोना भाइरस (कोदभड-१९) को प्रभावले िदाु जापान पुनः प्रवेश अनुमदतद्वारा

जापान पुनः प्रवेश िनु नसकी, दभसा म्याद नाघेको अवस्था आददमा, फेरर बसोबास योग्यता प्रमाणपत्र जारी आवेदन ददने व्यक्तिको सन्दभुमा, सैद्दाक्तन्तक तवरमा, आवेदन फाराम र जापान दभत्र्याउने दनकायद्वारा तयार िररएको

बयानपत्रलाई मात्र आिार मानी परीक्षण िररनेछ | दवसृ्तत जानकारीको लादि यह ाँ हेनुुहोस् |
[3] 「उच्च स्तररय पेशा २ नम्बर」 अन्तिुत बसु्नहुने ब्यक्ति
[२] अनुसार 「उच्च स्तररय पेशा १ नम्बर」 भएर पदहलेको कृयाकलाप अनुसार सदटुदफकेट अफ इदलदजदबलीटीको लादि दनवेदन ददनुहोस् | 「 उच्च स्तररय पेशा १ नम्बर 」 को दभसा जारी िररजछ तर जापान प्रवेश िने समयमा

दवमानस्थलमा 「उच्च स्तररय पेशा २ नम्बर」 को रुपमा जापान प्रवेश िने प्रकृया िनु सदकजछ |

जापान पुन: प्रवेश अनुमदत (यसमा दवशेष जापान पुनः प्रवेश अनुमदत पदन पछु | ) ददई हाल जापान बादहर भएको व्यक्तिले जापान बादहर जानु अदघ बसोबास योग्यता (दभसा) परीवतु अनुमदत आवेदन, 
बसोबास अवदि नवीकरण अनुमदत आवेदन वा स्थायी बसोबास अनुमदत आवेदन ददएको र नोभल कोरोना भाइरस (कोदभड-१९) को प्रभावले िदाु जापान पुनः प्रवेश िनु नसकेको अवस्थामा, जापानमा
भएका आफन्त वा जापान दभत्र्याउने दनकायको दनकायको कमुचारी आददलाई प्रदतदनदिको रूपमा सम्बक्तित आवेदनको अनुमदतसाँि सम्बक्तित रेदसडेन्स काडु दलन अनुमदत ददइनुका साथै हाल हाल जापान

बादहर भएको व्यक्तिले जापान पुनः प्रवेश अनुमदतद्वारा अवतरण आवेदन ददन सकु्नहुनेछ |

जापान प्रवेशको योजना िरररहेका व्यक्तिहरूसाँि सम्बक्तित प्रदियाहरू जापान अध्यािमन सेवा एजेन्सी

[1] बसोब स योग्यत प्रम णपत्र ज री गररएको व्यक्तिहरू

सामान्यतया ३ मदहना मान्य हुजछ तर अपवादको रूपमा, दनम्न अनुसार व्यवस्था हुजछ |
〇 २०२० जनवरी १ ताररकदेक्ति २०२२ अदप्रल ३० ताररकसम्म जारी िररएको बसोबास योग्यता प्रमाणपत्र, २०२२ अक्टोबर ३१ ताररकसम्म मान्य हुनेछ |
〇 २०२२ मे १ ताररकदेक्ति २०२२ जुलाई ३१ ताररकसम्म जारी िररएको बसोबास योग्यता प्रमाणपत्र, जारी िररएको ददनबाट ६ मदहनासम्म मान्य हुनेछ | 
* यस अदघको दनवेदन प्रकृयामा पररवतुन नभई २०२३ जनवरी १ ताररकसम्म बसोबास योग्यता प्रमाणपत्र जारी दनवेदन िने भएमा आिारभूत रुपमा (१) पदहले जारी िररएको बसोबास योग्यता प्रमाणपत्र (मूल
वा प्रदतदलदप) र (२) जापान दभत्र्याउने दनकाय आददद्वारा तयार िररएको बयानपत्र पेश िरेमा तुरुन्त नयााँ बसोबास योग्यता प्रमाणपत्र जारी िररनेछ | दवसृ्तत जानकारीको लादि यह ाँ हेनुुहोस् |
[2] बसोब स योग्यत प्रम णपत्र ज री आवेदन ददनुभएक व्यक्तिहरूको ब रेम 

ह ल आवेदन ददइरहनु भएक हरूको हकम , गदतदवदि सुरुव त समय पररवततन गनुत परेको अवस्थ म दनयम नुस र ज प न दभत्र्य उने दनक यद्व र दलक्तित बय नपत्र म त्र दलएर परीक्षण

गररन्छ |

１बसोब स योग्यत प्रम णपत्र ज री गररएको व्यक्तिहरू व बसोब स योग्यत प्रम णपत्र ज री आवेदन ददनुभएक व्यक्तिहरू

2 बसोब स आवेदन ददएर ज प न पुनः प्रवेश अनुमदत दलई ज प न ब दहर ज नुभएक व्यक्तिहरू

3 ज प न पुन: प्रवेश अनुमदत भई ज प न ब दहर भएको बेल दभस को बसोब स म्य द न घेको व्यक्ति आदद

२०२० जून २६

(२०२२ अक्टोबर ७ ताररिमा नदवकरण िररएको)

Immigration Services Agency of Japan 

[य द गनुतहोस्] यस प्रदिय अक्टोबर ११, २०२२म व त्यसपदछ पेश गररएक आवेदनहरूम ल गू हाँदैन।

[य द गनुतहोस्] यस प्रदिय अदप्रल ३०, २०२३ सम्म उपलब्ध छ। *दववरणहरूको ल दग कृपय प्रते्यक दलङ्कको सन्दभत गनुतहोस्।

https://www.moj.go.jp/isa/content/930006017.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/930006066.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/930005898.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/930005852.pdf

