
बसोबास योग्यता प्रमाणपत्रको मान्य अवधि सम्बन्धि नयााँ प्रधिया

हालसम्मको प्रक्रिया नयााँ प्रक्रिया

(1) दायरामा पने बसोबास योग्यता (क्रिसा)
बसोबास योग्यता प्रमाणपत्र आवश्यक पने समू्पणण बसोबास योग्यता (क्रिसा)

(1) दायरामा पने बसोबास योग्यता (क्रिसा)
बसोबास योग्यता प्रमाणपत्र आवश्यक पने समू्पणण बसोबास योग्यता (क्रिसा)

(2) दायरामा पने के्षत्र
समू्पणण देश वा के्षत्रहरू

(2) दायरामा पने के्षत्र

समू्पणण देश वा के्षत्रहरू

(3) दायरामा पने बसोबास योग्यता प्रमाणपत्र
२०२० जनवरी १ ताररक पक्रि जारी गररएको

(3) दायरामा पने बसोबास योग्यता प्रमाणपत्र
२०२० जनवरी १ ताररकमा वा त्यसपक्रि जारी गररएको

(4) मान्य माक्रनने अवक्रि
・२०२० जनवरी १ ताररकदेखि २०२२ जनवरी ३१ ताररकसम्म जारी गररएको बसोबास

योग्यता प्रमाणपत्र
→२०२२ जुलाई ३१ तारिकसम्म
・२०२२ फेबु्रअरी १ ताररकदेखि २०२२ जुलाई ३१ ताररकसम्म जारी गररएको बसोबास

योग्यता प्रमाणपत्र

→जािी गरिएको धिनिेन्धि “६ मधिनासम्म”मान्य

(4) मान्य माक्रनने अवक्रि
・२०२० जनविी १ तारिकिेन्धि २०२२ अधप्रल ३० तारिकसम्म जािी गरिएको बसोबास

योग्यता प्रमाणपत्र

→२०२२ अक्टोबि ३१ तारिकसम्म
・२०२२ मे १ तारिकिेन्धि २०२२ जुलाई ३१ तारिकसम्म जािी गरिएको बसोबास योग्यता

प्रमाणपत्र

→जािी गरिएको धिनिेन्धि “६ मधिनासम्म” मान्य

(5) मान्य माक्रनने सतणहरू

अन्य देश वा के्षत्रमा िएको जापानको दूतावास आक्रदमा क्रिसा जारी आवेदन क्रदाँदा, जापान
क्रित्र्याउने क्रनकाय आक्रदले "यसपक्रि पक्रन, बसोबास योग्यता प्रमाणपत्र जारी आवेदन क्रदएको

बेलाको गक्रतक्रवक्रि क्रववरण अनुसार जापान क्रित्रयाउन सम्भव ि" िनेर िनेको कुराको
क्रलखित कागजात पेस गने िण्डमा
सन्दिण फाराम अनुसक्रि नं १ को क्रिसा (उदाहरण : प्रक्रवक्रि /मानक्रवकी/अन्तराणक्ररि य सेवा, क्रवद्यार्थी
आक्रदको ) को लाक्रग＞
सन्दिण फाराम अनुसक्रि नं २ को क्रिसा (उदाहरण : जापानी नागररकको पररवार आक्रद, तेइजु्यस्या आक्रद) 
को लाक्रग＞

*क्रिसा क्रनवेदन गरेको ३ मक्रहना कटेको िण्डमा माक्रर्थ उले्लखित कागजातहरु पुन पेश
गनुणहोस् ।

(5) मान्य माक्रनने सतणहरू

अन्य देश वा के्षत्रमा िएको जापानको दूतावास आक्रदमा क्रिसा जारी आवेदन क्रदाँदा, जापान
क्रित्र्याउने क्रनकाय आक्रदले "यसपक्रि पक्रन, बसोबास योग्यता प्रमाणपत्र जारी आवेदन क्रदएको बेलाको

गक्रतक्रवक्रि क्रववरण अनुसार जापान क्रित्र्याउन सम्भव ि" िनेर िनेको कुराको क्रलखित कागजात पेस
गने िण्डमा
सन्दिण फाराम अनुसक्रि नं १ को क्रिसा (उदाहरण : प्रक्रवक्रि /मानक्रवकी/अन्तराणक्ररि य सेवा, क्रवद्यार्थी आक्रदको ) को
लाक्रग＞
सन्दिण फाराम अनुसक्रि नं २ को क्रिसा (उदाहरण : जापानी नागररकको पररवार आक्रद, तेइजु्यस्या आक्रद) को लाक्रग
＞

*क्रिसा क्रनवेदन गरेको ३ मक्रहना कटेको िण्डमा माक्रर्थ उले्लखित कागजातहरु पुन पेश गनुणहोस् ।

२०२२ जुन २२ औं

वतणमान अवस्र्था /प्रक्रिया नीक्रत

*प्रमाणपत्रको उदे्दश्य भनेको जािी गरिएको समयमै अवतिणका लाधग सततिरूको पयातप्तता प्रमाधणत गने िो। यसको वैिता अवधिको अत्यधिक धवस्तािले प्रवेशको समय ि प्रमाणपत्र जािी गरिएको समय बीचको

परिन्धथिधतमा परिवततनको सम्भावना बढाउन सक्छ। तसित, प्रमाणपत्रको वैिता अवधि तल सूचीबद्ध अवधि समाप्त भएपधछ िप धवस्ताि गनत सधकाँ िैन। यद्यधप, अधिल्लो पटकको धनवेिन प्रकृयामा परिवततन नभई

२०२३ जनविी ३१ तारिकसम्म योग्यता प्रमाणपत्र जािीको धनवेिन धिने भएमा आिािभूत रुपमा (१) पधिले जािी गरिएको योग्यता प्रमाणपत्र (मूल वा प्रधतधलधप) ि (२) जापान धभत्र्याउने धनकायद्वािा तयाि गरिएको
बयानपत्र पेश गिेमा तुरुन्त नयााँ बसोबास योग्यता अनुमधत प्रमाणपत्र जािी गरिनेछ। धवसृ्तत जानकािीको लाधग यिााँ िेनुतिोस्।

-कोक्रिड-१९ महामारीको प्रिावको कारणले गदाण जापान प्रवेशमा क्रिलाइ िएको क्रवदेशी नागररकहरूको क्रनखि जापान अध्यागमन सेवा एजेन्सीले आप्रवासन स्वीकृक्रतको लाक्रग िाक्रहने बसोबास योग्यता

प्रमाणपत्र (यसपक्रि “योग्यता प्रमाणपत्र” िक्रननेि )को मान्यता अवक्रिलाई बिाउन क्रवशेष उपायहरू लागु गदै आएको ि।

- वतणमान खस्र्थक्रतलाई ध्यानमा राख्दै, जापान अध्यागमन सेवा एजेन्सीले योग्यता प्रमाणपत्रको म्याि अवधि िप धवस्ताि गनत धनम्न उपायिरू धलनेछ|  (तलको “नयााँ प्रक्रिया” हेनुणहोस्)। सारै्थ, २०२२
अगस्त १ ताररकमा वा त्यस क्रमक्रत पक्रि जारी गररएको योग्यता प्रमाणपत्र जारी गररएको ददनबाट ३ मक्रहनासम्म मान्य हुनेि।

जापान अध्यागमन सेवा एजेन्सी
Immigration Services Agency of Japan

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

