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२०१९ जुनको  
२८,२९,४१६ जना

१९८५  
 ८,५०,६१२ जना

*हरेक   िहसाब अनुसार। २०११ ,     िवदेशी  बुझाउँछ, र २०१२ , िवदेशी िनवासीलाई 
बुझाउँछ।

 

िवदेशी िनवासीको  
出入国在留管理庁

जापानको  सेवा 

１



िनवासको उधाहरण

िवदेशी सरकारको राजदूत अथवा साथै  

अिधकारी  मािमलामा  भएको िवदेशी सरकारको अिधकारी साथै  

कलेज 

कलाकार रचनाकार,  वा लेखक, आिद

 िवदेशी  संगठनबाट पठाइएका , आिद

िवदेशी  संवाददाता वा , आिद

 िसपालु पेशेवर     िसपालु पेशेवर

   वा , आिद

कानूनी/लेखा  वा   लेखाकार

 मेिडकल , दंत  वा   , आिद 

सरकारी  वा  , आिद

  वा जूिनयर हाई  भाषा , आिद

/मानिवकी 
/ य सेवा 

कामदार
,  मेकािनकल , दोभाषे, िडजाइनर, भाषा , आिद

-  िवदेशको   गरेको कामदार

  सुहार  सुहार  कामदार

अिभनेता र , गायक वा पेशेवर एथलीट, आिद

िसपालु मजदुर िवदेशी भोजन पकाउने कुक, खेल , आिद

 सीप भएको  
कामदार (नोट १)

    सीप चािहने काममा  भएको िवदेशी  
(नोट २)

   

*काम  अनुमित नभएको िनवासको  लािग , कुनै हदस  काम  

िनवासको उधाहरण

 गितिविध जापानी  , आिद

  वा  भाग िलन आउने , आिद

 पढ्ने , कलेज वा भाषा 

काम   भएको िनवासीको िवदेशी जीवनसाथी वा 
छोरा/छोरी

िनवासको उधाहरण

तोिकएको गितिविधह  घरेलु कामदार, काम  िबदा, आिद

िनवासको उधाहरण

 िनवासी  िनवासको अनुमित पाएको 

जापानी  
जीवनसाथी वा छोरा/छोरी जापानी  जीवनसाथी, छोरा/छोरी वा /

 िनवासीको जीवनसाथी 
वा छोरा/छोरी

 िनवासी वा िवशेष  िनवासीको जीवनसाथी, वा 
छोरा/छोरी जो जापानमा  र जापानमा बिस

 िनवासी   जापानी, भएको िवदेशी जीवनसाथीको 
छोराछोरी, आिद 

िनवासको  काम  लािग  ( को सीिमतता)

काम  अनुमित नभएको िनवासको ित (*)

खास  तोिकएको  लािग िनवासको 

सामािजक  वा ओहदा  िनवासको (सीिमतता िबना) 

नोट २:   सुहार, भवन सरसफाई , मेिशनका  र उपकरणसँग  
,  मेिशनरीको , ,  र जानकारी ,  , 

पानी जहाज  र पानी जहाज मेिशनरी , अटोमोबाइल - , यन , होटेल  
, कृिष, माछा पालन र , खाना र पेय  ,  सेवा  (  २५, 

२०१८मा  ).

नोट १:   १, २०१९ 

िनवासको  सुची 出入国在留管理庁

２

जापानको  सेवा 



िनवासको  र  आधारमा िवदेशी िनवासीको  
(जुन २०१९को  िहसाब अनुसार) (२०१९को  िहसाब अनुसार)

िवदेशी   : २८,२९,४१६

 / 

３

िनवासको 

出入国在留管理庁

 िनवासी 
७,८३,५१३ जना

27.7% 

 
 
 

३,६७,७०९ 
जना

13.0% 

 
३,३६,८४७ जना

11.9% 

िवशेष   
िनवासी 

३,१७,८४९ जना
11.2% 

/मानिवकी 
/  
सेवा 

२,५६,४१४ जना
9.1% 

 िनवासी 
१,९७,५९९ जना

7.0% 

साथमा आउने 
 

१,९१,०१७ जना
6.8% 

जापानी  
जीवनसाथी वा छोरा/छोरी

१,४३,२४६ जना
5.1% 

तोिकएको 

६१,६७५ जना
2.2% 

सीप भएको कामदार
४०,३६१ जना

1.4% 

 
१,३३,१८६ जना

4.7% 

चीन 
७,८६,२४१ जना 

27.8% 

  
४,५१,५४३ जना 

16.0% 

िभयतनाम 
३,७१,७५५ जना

13.1% 

 
२,७७,४०९ जना 

9.8% 

 
२,०६,८८६ जना 

7.3% 

नेपाल 
९२,८०४ जना 

3.3% 

ताइवान 
६१,९६० जना 

2.2% 

 
६१,०५१ जना 

2.2% 

यूनाइटेड  स 
५८,४८४ जना 

2.1% 

 
५३,७१३ जना 

1.9% 

 
४,०७,५७० जना 

14.4% 

जापानको  सेवा 



१०,८३,७६९ जना

िवदेशी कामदारको  उन

■ (1)   िनवासी
■ (2) कामको  लािग िनवासी
■ (3) तोिकएको 
■ (4)   
■ (5) िनवासको   अनुमित पाएका 
बाहेक 

(2) कामको  लािग  –लगभग ३,२९,००० जना
(साधारणतया “  र  ”)
・  कुनै-कुनै िनवासको  लािग,  अनुमित पाउनको लािग  
“जापानी  र  जीवनमा , र  ” िवचार  
तोिकएको छ।

(1)   िनवासी – लगभग ५,३२,००० जना
(साधारणतया “  ” ( जापानी वंशज), “  

” तथा “जापानी  जीवनसाथी वा छोरा/छोरी” आिद)
・यी िनवासको को गितिविधको कुनै सीिमतता छैन,    पैसा 
कमाउने   छन्।

(3) तोिकएको –लगभग ४१,००० जना  
(EPA-मा  िवदेशी /  सुहार  कामदारका , काम  
िबदा,   काम  िवदेशी , पानी जहाज   

 िवदेशी , आिद) 
・ “तोिकएको ”-को िनवासको  भएको जापानमा   
पैसा कमाउन अनुमित पाउँलान् वा नपाउँलान्,  अनुमितको िववरण अनुसार।

(4)   – लगभग ३,८४,००० जना
सीप   अिवकिसत  य सहयोगको 

 छ। 
जुलाई १, २०१०को   र   कानूनको संशोधन 
अनुसार, रोजगार  लािग जापानमा  पिहलो   

 “   ”-को िनवासको  

(5) िनवासको   अनुमित पाएका गितिविधबाहेक  (िवदेशी 
, अंशकािलक , आिद) – लगभग ३,७३,००० जना

・पैसा कमाउने   मानेको   यिद मौिलक िनवासको 
  वाधा निदने दायरा   (  २८ 
, आिद)

4MHLW-ले  गरेको “वैदेिशक रोजगार ”-को सारांश अनुसार (हरेक    िहसाब अनुसार)
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१६,५८,८०४ जना
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िवशेष तथा िधक 
 काम  

  

   छ

  

・िवशेष तथा   काम      , जापानको  र 
समाजको  तथा थप  

(नवौंआधारभूत रोजगार योजना (  ))
・िनवासको  लागी आवेदन र      पारेर र बोझ कम  िवशेष तथा 

  काम   सिजलो   कुराको  छ, जसले जापानको  र 
समाजको  योगदान पुर् याउनेछ (   लािग आधारभूत योजना (  ))

・जापानको  र समाज तथा  जीवनमा   को कारणले ,  
सहमितमा  सावधानी 

(नवौं आधारभूत रोजगार योजना (  ))
・जे होस्,     सरकारी  िनकै िवचार ग   छ, 

 अभावलाई   "  सीप भएको कामदार"  िनवासको   
, र िवदेशी   र   कोिसस  अिन   ना   

सुनेर   
(   लािग आधारभूत योजना (  ))

िवदेशी कामदारलाई 

 आधारभूत 

5

出入国在留管理庁
जापानको  सेवा 



 सीप भएको कामदार (१)को  

○  अविध: हरेक , हरेक ६ मिहना अथवा हरेक ४ मिहनामा नवीकरण , 
बढीमा  ५  

○ सीपको : बाट  भएको, आिद (  इ   (२) 
पूरा गरेका   आिद छुट  )

○ जापानी भाषा : दैिनक जीवनमा अिन काम  ठाउँमा योग  जापानी 
भाषा  आउने, जुन कुरा  आिद   (   

 (२) पूरा गरेका   आिद छुट  )
○    : साधारणतया अनुमित छैन 
○    वा  भएका     पाउनको 
लािग 

 सीप भएको कामदार (२)को  

○  अविध: हरेक ६ मिहना, हरेक , वा हरेक ३  नवीकरण 
○ सीपको : बाट  भएको, आिद  
○  जापानी भाषा :     छैन, आिद 
○    :  पुरा गरेमा व छ 
(जीवनसाथी, छोरा/छोरी)
○    वा  भएका     पाउनको 
लािग 

○  सीप भएको कामदार (१): धेरै  वा अनुभव चािहने   मा काम  िवदेशी कामदारलाई   िनवासको  
○  सीप भएको कामदार (२): िसपालु कामदार चािहने   मा काम  िवदेशीको लािग िनवासको  

   (१४वटा ):   सुहार, भवन सरसफाई , मेिशनका  र उपकरणसँग  ,  मेिशनरीको , 
,  र जानकारी ,  , पानी जहाज  र पानी जहाज मेिशनरी , अटोमोबाइल त- ,  , होटेल  

, कृिष, माछा पालन र , खाना र पेय  ,  सेवा  
(  लगाएइको दुइटा    सीप भएको कामदार (२)-लाई लागु )

 सारांश (१) िनवासको 

[काम   भएको िनवासको  लागी सीपको ]

6
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 िनवासको ित नयाँ िनवासको 

 र 
 

गैर 
/

 

“  िसपालु पेशेवर (१, २)”
“ ”
“  / मानिवकीको/  

 ” 
“   सुहार  कामदार”
“िसपालु मजदुर” आिद

“  सीप भएको 
कामदार (२)”

“  सीप भएको 
कामदार (२)”

“   ”

जापानको  सेवा 
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  (१४ वटा )

 अभाव मानव संसाधनको   कुरा

  
 (बढीमा 5 
 ) (*)

सीपको जाँच जापानी भाषा जाँच  सिकने काम रोजगारको 
िकिसम

   िवशेष 

, 
 र 

 

 
 सुहार

६०,००० जना  सुहार  
 सीपको 
 

जापान फाउंडेशनको 
आधारभूत जापानी भाषाको 
जाँच वा जापानी भाषा 
िनपुणताको जाँच N4 वा 

 मािथ (मािथ 
  

 सुहार 
 जापानी भाषा कन 
जाँचको )

-    (िबरामीको  र मानिसक  अनुसार नुहाउन मदत 
िदने, खुवाउने र   मदत ), यस     
(  र   सहयोग, आिद) 

याद :  सेवा समावेश  
(एउटा [१]  कोटी)

िसधै

 
・MHLW-ले आयोिजत गरेको  भाग  र  सहयोग न  
・  अनुसार MHLW   वा  िमलेर काम  
・      

भवन
 सरसफ

ाई 

३७,००० जना

भवन सरसफाई  
 सीप भएको 

कामदार (१)को जाँच

जापान फाउंडेशनको 
आधारभूत जापानी भाषाको 
जाँच वा जापानी भाषा 
िनपुणताको जाँच N4 वा 

 मािथ 

- भवनको  भागको सरसफाई 
 

(एउटा [१]  कोटी)

िसधै
・MHLW-ले आयोिजत गरेको  भाग  र  सहयोग न  
・  अनुसार MHLW   वा  िमलेर काम  
・“भवन सरसफाई  ” वा “  भवन    ”-को  

  
 

, 
 र 

 

मेिश
नक

ा 
 र 

उपक
रणसँग

 
 

२१,५०० जना

  
 सीप भएको 

कामदार (१)को जाँच

जापान फाउंडेशनको 
आधारभूत जापानी भाषाको 
जाँच वा जापानी भाषा 
िनपुणताको जाँच N4 वा 

 मािथ 

・ ・  िशट मेटल ・मेिशन 
・ ・ ・मेिशन -
・डाइ ・  एनोडाइिजङ ・रंगरोगन
・मेिशिनङ ・
・मेटल ・िफिनिसङ

(१४ वटा  कोटी) 

िसधै
・METI-ले आयोिजत गरेको  भाग  र  सहयोग   
・  अनुसार METI   वा  िमलेर काम  

 मेिश
नरी 

५,२५० जना
  

 सीप भएको 
कामदार (१)को जाँच

जापान फाउंडेशनको 
आधारभूत जापानी भाषाको 
जाँच वा जापानी भाषा 
िनपुणताको जाँच N4 वा 

 मािथ 

・ ・  िशट मेटल ・  उपकरणको 
・ ・ ・िवद्युतीय उपकरणको 
・डाइ ・िफिनिसङ ・    दन 
・मेिशिनङ ・मेिशन ・  
・रंगरोगन ・मेिशन - ・मेटल 
・फलामको काम ・  ・

〔१८ वटा  कोटी〕

िसधै
・METI-ले आयोिजत गरेको  भाग  र  सहयोग   
・  अनुसार METI   वा  िमलेर काम  

, 
 र 

जानक
ारी ४,७०० जना

  
 सीप भएको 

कामदार (१)को जाँच

जापान फाउंडेशनको जाँच वा 
जापानी भाषा िनपुणताको जाँच 

N4 वा  मािथ  

・मेिशिनङ ・मेिशन - ・रंगरोगन
・मेटल ・  उपकरणको ・
・  िशट मेटल ・िवद्युतीय उपकरणको 
・   
・ ・     
・िफिनिसङ ・   

(१३ वटा  कोटी) 

िसधै
・METI-ले आयोिजत गरेको  भाग  र  सहयोग   
・  अनुसार METI   वा  िमलेर काम  
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  (१४ वटा )

भू
िम

, 
, यातायात

, र 
 

 

४०,००० जना
  

 सीप भएको कामदार 
(१) जाँच

जापान फाउंडेशनको 
आधारभूत जापानी 
भाषाको जाँच वा
जापानी भाषा 

िनपुणताको जाँच N4 वा 
 मािथ 

・ ढलान    
・ -   
・  िफिनिसङ/   
・
・  
・   
・
・  र 
・ सबल गराउने 
・  मेिशनरी तथा 
・ बार  सबल बनाउने
・ मचान
・
・  
・भवन िशट मेटल  
・ -  र शीतल-
・  यूरेथेन 
・अफ-शोर िसिभल 

(१८ वटा  कोटी)

िसधै
・   लािग  ठेकेदार संगठनको   
・  अनुसार MLIT   वा  िमलेर काम  
・   ऐन    
・   , जुन  िनयिमत  ले कमाउने  
बराबर वा झन् धेरै  , र सीप र िनपुणताको आधारमा न बढाउन 

 छ
・रोजगार       मातृभाषामा 

  बुझाइनेछ 
・        युिनट अनुसार  
छ 

・ , आिद, MLIT-ले  गरेको “   सीप भएको कामदारको लािग 
 योजना”-मा   छ 

・MLIT-ले  गरेको “   सीप भएको कामदारको लािग  
योजना”   भइरहेको छ  कुरा    

・  सीप भएका िवदेशी  लािग     साथ 
 गरेका 

पानी जहाज
 

ण
 र 

पानी जहाज
 मेिश

नरी 

१३,००० जना

पानी जहाज  र 
  

 सीप भएको कामदार 
(१) जाँच 

जापान फाउंडेशनको 
आधारभूत जापानी 
भाषाको जाँच वा
जापानी भाषा 

िनपुणताको जाँच N4 वा 
 मािथ 

・ ・िफिनिसङ 
・ रंगरोगन ・  
・फलामको काम ・िवद्युतीय उपकरणको 

(६ वटा  कोटी)

िसधै
・MLIT-ले आयोिजत गरेको  भाग  र  सहयोग न 
・  अनुसार MLIT   वा  िमलेर काम 
・        आउटसो  , मािथ 

   पूरा   भएका    हो  कुरा  

अ
टोमोबाइल

 
-

७,००० जना
अटोमोबाइल - र 

 सीप भएको कामदार 
 जाँच

जापान फाउंडेशनको 
आधारभूत जापानी 
भाषाको जाँच वा
जापानी भाषा 

िनपुणताको जाँच N4 वा 
 मािथ 

・अटोमोबाइल दैिनक  र - , िनयिमत ण र - , 
 

(एउटा [१]  कोटी) िसधै
・MLIT-ले आयोिजत गरेको  भाग  र  सहयोग न  
・  अनुसार MLIT   वा  िमलेर काम  
・      भएका     

, मािथ    पूरा   भएका    हो  कुरा 
  

・सडक वाहन ऐन     

 

२,२०० जना

 सीप भएको कामदार 
 जाँच

(  : िवमान  
 , िवमान 

- )

जापान फाउंडेशनको 
आधारभूत जापानी 
भाषाको जाँच वा
जापानी भाषा 

िनपुणताको जाँच N4 वा 
 मािथ 

・    (भुिम  न , सामान र 
ढुवानी  ) 
・िवमान -  (िवमानको  र िवमानको उपकरणको त, आिद) 

(दुइटा [२]  कोटी)

िसधै
・MLIT-ले आयोिजत गरेको  भाग  र  सहयोग न  
・  अनुसार MLIT   वा  िमलेर काम  
・      भएका     

, मािथ    पूरा   भएका    हो  कुरा 
  

・    अनुसार  ठाउँमा  रण भएको , 
अथवा  ऐन  िवमानको  लािग   पार  

होटेल
 

 

२२,००० जना होटेल  सीपको 
 जाँच

जापान फाउंडेशनको 
आधारभूत जापानी 
भाषाको जाँच वा
जापानी भाषा 

िनपुणताको जाँच N4 वा 
 मािथ 

・आवासको  , : अगािडको  काम , 
/  , ,   

(एउटा [१]  कोटी)
िसधै

・MLIT-ले आयोिजत गरेको  भाग  र  सहयोग न  
・  अनुसार MLIT   वा  िमलेर काम 
・      भएका     

, मािथ    पूरा   भएका    हो  कुरा 
  

・"इन/होटेल"   अिधकृत 
・      काम  दैन  
・      गरेको 
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  (१४ वटा )

१४   आशा    (बढीमा ५  ): ३४५,१५०

कृ
िष

, वन
 र माछ

ापाल
नक

ो 

कृ
िष

३६,५०० जना
कृिष  सीपको 

 जाँच

जापान फाउंडेशनको 
आधारभूत जापानी 
भाषाको जाँच वा
जापानी भाषा 

िनपुणताको जाँच N4 वा 
 मािथ 

・   खेतीपाती (खेती , कृिष  
/िशिपंग/ , आिद) 

・  पशुधन  (पालेको , पशुधन  
/िशिपंग/ , आिद) 

(दुइटा [२]  कोटी)

िसधै 
 

・MAFF-ले आयोिजत गरेको भाग र सहयोग न
・ अनुसार MAFF वा िमलेर काम
・      भएका     

,   सहयोग   भएका   लाई  
 

・कृिष  इकाई, जुन   बिढ समय  भाडामा िलने अनुभव 
छ

माछ
ा पालन

 र  

९,००० जना

माछा पालन 
 जाँच

(माछा पालन वा  
)

जापान फाउंडेशनको 
आधारभूत जापानी 
भाषाको जाँच वा
जापानी भाषा 

िनपुणताको जाँच N4 वा 
 मािथ 

・ माछा पालन (माछा  िगयरको  र ,  जनावर र 
 , माछा  िगयर र मेिशनरीको लन,  जनावर र 
 , समातेको  जनावर र   र 

,  र   , आिद) 
・   ( ,    र , पालेको 

,  जनावर र   (कटाई) र शोधन,  र 
  , आिद) 

(दुइटा [२]  कोटी)

िसधै 
 

・MAFF-ले आयोिजत गरेको  भाग  र  सहयोग न  
・  अनुसार MAFF   वा  िमलेर काम  
・MAFF-ले आयोिजत गरेको  िमलाइएको  अनुसार कदम  
・        आउट  ,  

  -िवशेष    कुरा  ग

ख
ाना र पेय

 
 

३४,००० जना
खाना र पेय  उ  

 
 सीप भएको कामदार 

(१)-को जाँच

जापान फाउंडेशनको 
आधारभूत जापानी 
भाषाको जाँच वा
जापानी भाषा 

िनपुणताको जाँच N4 वा 
 मािथ 

・  खाना तथा पेय   (खाना तथा पेय  /  र 
 तथा  (  बाहेक)) 

(एउटा [१]  कोटी)
िसधै

・MAFF-ले आयोिजत गरेको  भाग  र  सहयोग न  
・  अनुसार MAFF   वा  िमलेर काम  

 सेवा 

५३,००० जना

 सेवा 
 सीप भएको कामदार 

(१)-को जाँच

जापान फाउंडेशनको 
आधारभूत जापानी 
भाषाको जाँच वा
जापानी भाषा 

िनपुणताको जाँच N4 वा 
 मािथ 

・    (खाना तथा पेय  , हक सेवा, पसलको 
) 

(एउटा [१]  कोटी)
िसधै

・MAFF-ले आयोिजत गरेको  भाग  र  सहयोग न  
・  अनुसार MAFF   वा  िमलेर काम  
・      काम  दैन  
・      गरेको 



   तथा  सीप भएको कामदार  तुलना (सारांश)

   (समूह )  सीप भएको कामदार (१)
लागू  कानून र    उिचत  तथा    ऐन,  

 र   कानून   र   कानून

िनवासको िनवासको : “   ” िनवासको : “  सीप भएको कामदार”

 अविध    (१): एक ;    (२): २ ; 
   (३): २  (बढीमा  ५ ) बढीमा ५ 

िवदेशी सीपको छैन   वा अनुभव  छ

 
छैन 

(जापानी भाषा N4-  िनपुणता  पेशाको लािग    छ)
सीपको  र जापानी भाषा  आएको कुरा बाट आिद   
(    (२) पूरा गरेका   आिद छुट  )

सबिमट  िवदेशी सरकारको वा  संगठन छैन

  संगठन
छ  

(गैर नाफामुखी    लेखा   र     
  अनुमित  )

छैन

  
छैन

छ 
(     गरे अनुसार कुनै  वा संगठनले िवदेशी  
सीप भएको  आवास तथा     गमन सेवा 

   )

िवदेशी लाई 
  सँग 
िमलाउने

   संगठन र सबिमट       िवदेशमा    स  , वा जापानमा 
तथा िवदेशमा भएका   कदम 

  ले 
 -समय  कुल   सीिमतता छ  छैन (   सुहार र  बाहेक)

 िववरण
   र    योजना (१)  सीप   भाग िलने  
   योजना (२, ३)  सीप  भएका  भाग िलने 

(गैर- /गैर-  )

भाग िलएका    वा अनुभव  भएका  
 (  र  )

रोजगार 
/ न

,  छैन। , यिद    िदवािलयापन  छ भने, (२)-बाट (३)-मा  
  

एउटै      , वा   भएका जािगर, जुन 
  सीपको   चािहने  भएका छन्

出入国在留管理庁
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१    िवदेशी    लािग 
(१) िवदेशी  रोजगार  उिचत छन् (उदाहरणको लागी,  जा  कमाउने 

 बराबर वा झन् धेरै)
(२)  आफै उिचत छ (उदाहरणको लागी,  ५    वा  कानूनको कुनै  

भएको छैन)
(३) िवदेशी     छ (उदाहरणको लागी, िवदेशी ले   भाषामा 

   )
(४) िवदेशी      छन् (उदाहरणको लागी, जीवन  

आिद समावेश )

२    
(१) िवदेशी  रोजगार  पूरा भएको कुरा   (उदाहरण को लागी, 

 ठीक   छ)
(२) िवदेशी  ठीकसँग  छन्

→  चािहं  भएका      ।
    छ भने, १ (३) पुरा 

(३)  सेवा   कुराको सूिचत 
नोट: यिद (१)  (३)   छन् भने, िवदेशी     नुको साथै,  
सेवा   वा सुधार आदेश पाएको  

सारांश (२)    तथा  भएका   सं

  

१  लािग 
(१)  आफै उिचत छ (उदाहरणको लागी,  ५    वा  कानूनको कुनै  भएको 

छैन)
(२) िवदेशी     छ (उदाहरणको लागी, िवदेशी  बु   भाषामा  

  )

२  भएका    
(१) िवदेशी  लािग उिचत   
(२)  सेवा   कुराको सूिचत 

नोट: यिद (१) र (२)   छन् भने,    

 सेवा 

 भएका न 
 

  

िवदेशी 

सूिचत  
/    र 

ह

 र 
ह

सूचना

 र 
ह

 ठाउँमा 
/ 

सुधार आदेश

रोज
गार 

 
  

सूिचत 
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 भएका   
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सारांश (३) कामको  अगाडी 

   काम  

[    रोजगार   ] 
     अिघ  र  जाँच  िमलाउँछ 

जापानमा  िवदेशी  
(  अविध  लामो अविधका िनवासी)

िवदेशबाट जापान आउने िवदेशी 

िवदेशको 
दूतावास

िभसाको जारी

<सीपको जाँच>
・     ण 

<जापानी भाषा जाँच>
・जापान फाउंडेशनको आधारभूत जापानी भाषाको जाँच

(जापान फाउंडेशन)
अथवा

・जापानी भाषा िनपुणताको जाँच  
(N4 वा  मािथ)

(जापान फाउंडेशन, जापान   
 र )

आिद
जाँचबाट छुट   

(सीप/जापानी भाषा)
जाँच पास भयो 

(सीप/जापानी भाषा)

िनवासको   लािग 
आवेदन

जाँचबाट छुट   
(सीप/जापानी भाषा)

िवदेशमा जाँच पास भयो 
(सीप/जापानी भाषा)

िभसा आवेदन

जापानमा  ग

  सेवा िवभाग

   लािग आवेदन

  जारी िनवासको   लािग 
अनुमित

*आवेदकको      ग  

*       िवदेशको 
दूतावासलाई 

* ,  आफैले 

[  लािग ] 
- १८   मािथ पुगेको  
- सीपको जाँच र जापानी भाषाको जाँच क पुरा 

गरेको    (    (२) पुरा गरेका 
 सीपको जाँच र जापानी भाषा जाँचबाट छुट  

) 
-  सीप भएको कामदार (१)-को आधारमा ५  धेरै 

समय  जापानमा बसेको  
-    नगरेको साथै   भएको  

 गरेको  
- जुन  आफैले , सो बुझेको  र  स  िववरण 

 बुझेको , आिद

     ई पठाइने िनवासी  पाउने

िनवासी  पाउने 
*  िमितमा जारी 

 

 

   (२) 
 पुरा गरेका 

िवदेशी  

पिहलो चोटी जापानमा 
  िवदेशी िवदेशी , आिद

   (२) 
 पुरा गरेका 

िवदेशी 

12

िसधै रोजगारका लािग आवेदन िदने वा िनजी रोजगार  रोजगार खोजीमा सहयोग  । िसधै रोजगारका लािग आवेदन िदने वा   वा िनजी रोजगार  रोजगार खोजीमा सहयोग  

[जापान पुगे साथ  लागु  (अथवा िनवासको 
  गरे साथ)]

-    िमलाइएको जापानको दैिनक 
जीवनको लािग   भएको 

 
- िनवास  नगरपािलकामा िनवासीको  

 गरेको  
- तलब पाउनलाई  खाता खोलेको  
- आवास िमलाएको  
आिद.

出入国在留管理庁
जापानको  सेवा 



 योजना सारांश (1) 出入国在留管理庁

○    योजना  (  सीप भएको कामदार (१)-मा परेका िवदेशी  लािग स  योजना, अथवा “  योजना”) 
 सीप भएको कामदार (१)-मा परेका र   भाग िलने िवदेशी  लािग  जीवन, दैिनक जीवन र सामािजक जीवन 

 सिजलो र   लािग, र यस योजना अनुसार   

 बंुदाह

■  योजना बनाउने 
・िनवासको लािग आवेदन िदंदा(*)     योजना  र आवेदन िदने समयमा आवेदन को साथ पेश  

*  सीप भएको कामदार (१)-को लािग    आवेदन, िनवासको    लािग आवेदन, आिद

■  योजना बनाउने 
・िनवासको लािग आवेदन िदंदा(*)     योजना  र आवेदन िदने समयमा आवेदन को साथ पेश  

*  सीप भएको कामदार (१)-को लािग    आवेदन, िनवासको    लािग आवेदन, आिद

■     
・    गरीएको अनुसार  जीवन, दैिनक जीवन र सामािजक जीवनमा चािहने १० वटा कुराको लािग (१४  )  िववरण 
र  
・   र  नाम र कामको ओहोदा
・        ,    नाम र ठेगाना
・  भएका    (  भएका      )

■     
・    गरीएको अनुसार  जीवन, दैिनक जीवन र सामािजक जीवनमा चािहने १० वटा कुराको लािग (१४  )  िववरण 
र  
・   र  नाम र कामको ओहोदा
・        ,    नाम र ठेगाना
・  भएका    (  भएका      )

■      भएका    
・    पुरै  योजना वा कुनै भाग       (  ग  बनाएर)। 
・        भएका      (१५  हे ),   िवदेशी 

  पुर् याउन एउटा  रहेको   
・  योजना    पाएका  भएको    फेरी   आउटसो    (यसले  

    पुर् याउने   दोभाषे, आिद   )

■      भएका    
・    पुरै  योजना वा कुनै भाग       (  ग  बनाएर)। 
・        भएका      (१५  हे ),   िवदेशी 

  पुर् याउन एउटा  रहेको   
・  योजना    पाएका  भएको    फेरी   आउटसो    (यसले  

    पुर् याउने   दोभाषे, आिद   )

*  सीप भएको  (२)-को लािग     
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जापानको  सेवा 



 योजना सारांश (2)

８

(१)     
 ・रोजगार   भएपिछ तर यो  

 लािग आवेदन िदनु वा िनवासको ित  
 अनुमितको लािग आवेदन िदनु  अिघ,  

 भेटेर वा िभिडयो  काम  अव ,  
, र   संकलनको , आिद  

(२) जापान   र छोड्दा िपक-अप र प-अफ 
・    वा घर  िपक-अप 
र -अफ  
・   िपक-अप र -अफ ग  र 

  साथ िदने

(३) आवास/     ताको 
 

・    सेवा ,  आवास  
, आिद 

・  खाता  , र घरमा उपयोग  
सुिवधाको िबलको र मोबाइल फोनको    

, आिद।

(४) जीवन    
・जापानी िनयम र , क  
कसरी  ,  जानकारी र  

 , सामािजक जीवन 
सिजलो होस् भनेर।

(६) जापानी भाषा   दान 
・जापानी भाषा  लािग नामांकन जानकारी र 
जापानी भाषा   जानकारीको , 
आिद।

(७)  र  जवाफ िदने 
・काम र जीवनको बारेमा  र 
गुनासोको ,   
र  िवदेशी    

  भाषामा  

(८)    ट  
・    र   

 भाग िलन सहयोग ,  िछमेकी 
, र  , आिद।

(९) रोजगार    (  कटौतीको 
, आिद) 

・        गरेमा, काम  
मदत ,    , र रोजगारीको खोजीको लािग 

 िबदा   तथा  िनक  
जानकारी  , आिद।

(१०) िनयिमत   िदने र सिनक 
   

・  भएको  िवदेशी ग वा ितनको 
मािलकसँग िनयिमत  भेट्छन् (   तीन 
मिहनामा एक पटक) र   ऐनको कुनै  

 

(५)  को 
लािग साथमा आउने 
・  अनुसार आवासीय सन, 
सामािजक  र कर  लािग 
आिद साथमा आउने, र कागजात तयारीको 
लािग  
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出入国在留管理庁

जापानको  सेवा 



 भएका    के ?

登録支援機関になろうとする者  भएका   

  िवदेशी  सीप 
भएको कामदार (१)

(१)  आवेदन

  सेवा िवभाग

सूचना  
(  , 

िववरणको , 
आिद)

(३)  सूचना

(४)  पिछ

*   

 योजनाको पुरै 

*आफैले  वा 
 पठाएर

(२)   ・  र ह 
・ /कागजात 
सबिमशन अनुरोध 

・  
रोजगार 

  ता 
(  योजना   

 )

○  योजना अनुसार पुरै    लािग  भएका       आ    
○  भएका     लािग,  सेवा      छ। 
○  भएका  चािहं  भएका    , जुन  सेवा  वेबसाइटमा   छ। 
○  ५  लािग ; नवीकरण   छ।
○  लािग आवेदनको    (नयाँ –२८,४०० येन; नवीकरण – ११,१०० येन) 
○  भएका     सेवा   िनयिमत  र  अनुसार  कुराको सूिचत ।

 भएका    के न्? 

 भएका         
वा संगठन

出入国在留管理庁
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जापानको  सेवा 



(    तथा  भएका   )

16

出入国在留管理庁

○    तथा  भएका     सेवा  लाई िनयिमत   कुराको 
सूिचत 

○    सूचना नगरेको वा झुटो  गरेको कुरा पाएमा सजाय 

 बंुदा

■     
*  भएमा  र  पाउन 

[  अनुसार ]
・  सीप भएको कामदारको रोजगार   भएको,   भएको र नयाँ  गरेको कुराको  
・  योजना  गरेको सूचना 
・    गरेको,   भएको वा  भएका     भएको सूचना
・िवदेशी  सीप भएको कामदारलाई   किठनाई भएको कुराको सूचना
・  वा  कानून र   कुनै गलत काम गरेको सूचना 

[िनयिमत ]
・िवदेशी  सीप भएको    सूचना (उधाहरणको लािग  िवदेशी  सीप भएको कामदा   , नाम  जानकारी आिद, गितिविध  
कित िदन, ,   , आिद)

・     सूचना (उदाहरणको लागी   र  ) *     का    भएका    
  बाहेक

・िवदेशी  सीप भएका  गितिविध  सूचना (उदाहरणको लागी   , छोड्ने  , हराएको  ,  लागत 
आिद)।

■     
*  भएमा  र  पाउन 

[  अनुसार ]
・  सीप भएको कामदारको रोजगार   भएको,   भएको र नयाँ  गरेको कुराको  
・  योजना  गरेको सूचना 
・    गरेको,   भएको वा  भएका     भएको सूचना
・िवदेशी  सीप भएको कामदारलाई   किठनाई भएको कुराको सूचना
・  वा  कानून र   कुनै गलत काम गरेको सूचना 

[िनयिमत ]
・िवदेशी  सीप भएको    सूचना (उधाहरणको लािग  िवदेशी  सीप भएको कामदा   , नाम  जानकारी आिद, गितिविध  
कित िदन, ,   , आिद)

・     सूचना (उदाहरणको लागी   र  ) *     का    भएका    
  बाहेक

・िवदेशी  सीप भएका  गितिविध  सूचना (उदाहरणको लागी   , छोड्ने  , हराएको  ,  लागत 
आिद)।

■  भएको     
*  मामलामा  र   अिधनमा  

[  अनुसार ]
・  आवेदन    सूचना 
・    सूचना

[िनयिमत ]
・    सूचना (उधाहरणको लािग, िवदेशी   सीप भएको कामदारको नाम,   सं  नाम, िवदेशी   सीप भएको 

कामदारको  िववरण र  , आिद)

■  भएको     
*  मामलामा  र   अिधनमा  

[  अनुसार ]
・  आवेदन    सूचना 
・    सूचना

[िनयिमत ]
・    सूचना (उधाहरणको लािग, िवदेशी   सीप भएको कामदारको नाम,   सं  नाम, िवदेशी   सीप भएको 

कामदारको  िववरण र  , आिद)

[िनयिमत ]*    र  भएको   
 दुवै  

○  ,    भएको १४ िदन   
(1) पिहलो : जनवरी १   ३१ 
(2)  :  १  जून ३० 
(3)  : जुलाई १   ३० 
(4) चौथो :  १   ३१

जापानको  सेवा 



○   उिचत  लािग,         लािग एउटा   
○ यी     ,   चािहने िवदेशी  सीप भएका लाई   सकोस् भनेर 

 र जानकारी साझा , र कानूनी अनुपालन   सचेतना 

 सीप भएको कामदार  अनुसार 
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 बंुदा

○  सीप भएका   लािग   र   साझा 
○ केिह  सीप भएको   भएको  लािग कानूनी अनुपालनको बारेमा 
○ रोजगार संरचना र    बारेमा जानकारी बुझेर  
○   अभाव बुझेर  
○  अभाव र    महानगरीय    कम  लािग   र समायोजन, आिद (  

 याद   लािग   सिहत)
○   सहज र उिचत  लािग  जानकारी र  साझेदारी र  आिद।

 

 सीप भएका 
   

 सबै  भाग 
 (नोट)

नोट:  ,    एउटा िनगमको अिधनमा   छ, जुन िनगम  संगठनको साथ    छ र   हो।

出入国在留管理庁
जापानको  सेवा 



जानकारी साझा र उपयोग 

○ जानकारी साझा 
िवदेशी  सीप भएका  सहज र उिचत  र पठाइएको कुराको   लािग चाँडै उपयोगी जानकारी साझा । समावेश  जानकारी चािहं दुवै देशमा 

भएका िवदेशी  सीप भएका   र भाँडामा िलने  भएका   तल   कुरा:
●    िलने,  , मानवअिधकार ,  कागजात,  अनुिचत  आिद।

○  
 उिचत  लािग    लािग िनयिमत  र  अनुसार छलफल 

 “सीप भएको कामदार”-को लािग सहयोगको  (MOC)-को सारांश 出入国在留管理庁

MOC-को  

MOC-को 

िवदेशको 
सरकार

जापानको सरकार

MoJ MHLW

MOFA NPA

  सेवा िवभाग

  िवभाग  पुिलस

जानकारीको 

िवदेशी    सं आिद

 
 

जानकारी न 

  
गरेर  

 
 

जानकारी न 

 (११ देश) (  २०१९को  ; गाढा  भएको  चािहं  MOC  गरेका छन्)

(  १९), (  २५), नेपाल (  २५), (  २८), मंगोिलया (  १७), लंका (जून १९), 
(जून २५), िभयतनाम (जुलाई १ मा कागजात साटासाट ), बंगलादेश (  २७), (  १७), पा (  २३)
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  िलने,   सरकारी   तयारी, आिद,     दलालले  गरेको , आिद

○  िवदेशी  सहज र उिचत    पहल:  दलालको 
जापानी भाषा   र िवदेशी  पठाउने  भएका ९ वटा  (अथवा “९  ”)  दलालको    छ,  सरकारी  

 आिद तयारी गरेर, जसले जानकारी साझा  लागी  बनाउँछ, अिन  अनुसार, मािथ    बाहेक  िवदेशी का  पठाउने  भएका 
 समान     गरेर।

आधारभूत सरकार नीित (  , र २५, २०१८)

 पहल (  ,  २५, २०१८)

जापानको  सेवा 



िवदेशी  सीप भएको कामदारको लािग   (  २०१९-को  िहसाब अनुसार; )

①    जारी  १,१३९ वटा केस  

②िनवासको    लािग अनुमित पाएको १,०६२ वटा 
③  भएका            ३,४५१ वटा 
④“तोिकएको ” िवशेष केसको  अनुमित पाएको ८५७ वटा के

出入国在留管理庁 सीप भएको कामदारको लािग  (१)-को संचालन 

(जारी  समावेश)

िवदेशी  सीप भएका   (  २०१९को  िहसाब 
अनुसार; )

जापानमा आवास गरेको िवदेशी  सीप भएका  (१)को 

अनुमित पाएका  

 भएका    कडाउन

 (शेयर, 
साझेदारी आिद) 
१,८३९ वटा 

५३％

 
२४२ वटा 

७％

सामािजक बीमा एजे  
( ) 

५९ वटा 
२％

 िनगम 
९६ वटा  

३%

 लेखक 
( ) 

२७६ वटा  
८％

एसएमई   
९३९ वटा 

२७％

（परिमट/अनुदानको नं.）
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४११
६७५

१,१३९

० १४ २० ९६
२०५

३८४

७९१ 
३८०

१,३५१ 
६७६

२,२०१  
१,०६२

०

५०
०

१,०००

१,५००

२,००० 

२,५०० 

   िनवासको   को लािग परिमटको 

  मेको   जूनको  जुलाईको  -को -को  नोव-को िदस-को 
                             

० २ २० ३४
१२०

२१९

५९७

१,०१९ 

०

२००

४००

६०
०

८००

१,०००

१,२००

   मे    जून    जुलाई     -   -  नोभे- 

                  अ

१,०१९ जना

जापानको  सेवा 

१४८
२३६

जना
  सुहार १९

भवन सरसफाई १२
मेिशनका  र उपकरणसँग त १४३

 मेिशनरीको १५१
,  र जानकारी ३१

 ५९
पानी जहाज  र पानी जहाज मेिशनरी ३२
अटोमोबाइल - ८

 ०
होटेल  १३
कृिष १६९
माछा पालन र ८
खाना र पेय  ३०३

 सेवा ७१



出入国在留管理庁 सीप भएको कामदारको लािग  (२)-को संचालन 

(मिहना)   नं. पास  नं.  तािलका (नोट १)

  सुहार

( )           -िडसे २०१९ ( िडया)             
-िडसे २०१९ ( )             -िडसे

२०१९  
(नेपाल)                    -िडसे २०१९ (मंगोिलया)    
नोभे, िडसे २०१९  
(जापान घरेलू)   -िडसे २०१९

(सीपको जाँच)
२,६३४ जना (नोट २)
(जापानी भाषा जाँच)
२,६१२ जना (नोट २)

(सीपको जाँच)
१,२५४ जना (नोट २)
(जापानी भाषा जाँच)
१,२८५ जना (नोट २)

( )                    जन २०२०
( )          जन २०२०
( )   जन २०२०
(नेपाल) जन २०२०

भवन सरसफाई 
( )              िडसे २०१९  
(जापान घरेलू)   नोभे, िडसे २०१९ ४७२ जना ३१७ जना ―

मेिशनका  र उपकरणसँग   
(नोट ३)

 मेिशनरीको  (नोट ३) 
,  र जानकारी  (नोट ३)

― ― ― ( )                       जन २०२०

पानी जहाज  र पानी जहाज मेिशनरी ग (नोट ३) ( )           नोभे २०१९ (नोट २) (नोट २) ―

अटोमोबाइल - ( )           िडसे२०१९ १२ जना १२ जना ( )                    जन- २०२०

  (नोट ३)
( )           नोभे २०१९  
(मंगोिलया)               २०१९  
(जापान घरेलू)     नोभे २०१९

२२७ जना १२८ जना (जापान घरेलू)            २०१९

होटेल  
( )               २०१९  
(जापान घरेलू)   , २०१९ १,२८० जना ७२८ जना (जापान घरेलू) जन २०२०

कृिष (नोट ३) ( )           -िडसे २०१९ ९ जना (नोट २) ९ जना (नोट २)
( )                    जन- २०२०
( )                      जन-  २०२०
( )                       जन- २०२०

माछा पालन र  (नोट ३) ― ― ― ( )                       जन २०२०

खाना र पेय  
( )           नोभे, िडसे २०१९  
(जापान घरेलू)     Oct २०१९ ६२६ जना (नोट २) ४३३ जना (नोट २)

( )                     जन- २०२०
( )                       जन- २०२०
(जापान घरेलू)           २०२०

 सेवा ( )          नोभे, िडसे २०१९  
(जापान घरेलू) , जुन, ,नोभे २०१९ ४,७१७ जना (नोट २) २,९६६ जना (नोट २)

( )                     जन- २०२०
( )                       जन- २०२०
(जापान घरेलू)            २०२०

जापान फाउंडेशनको आधारभूत जापानी भाषाको जाँच 

( )         -जुन, -नोभे २०१९ 
( )           २०१९
( )          , नोभे २०१९
(नेपाल)                   , नोभे २०१९
(मंगोिलया)            नोभे २०१९

२,२७९ जना ७७९ जना

( )                    जन २०२०
( )                      जन २०२०
( )                    जन २०२०
(नेपाल)                              जन २०२०

नोट १: जनवरी २०२० पिछ बनाएको  तािलका    
नोट २:  पिछको   सुहार (सीपको जाँच र जापानी भाषाको जाँच), पानी जहाज  र पानी जहाज मेिशनरी , कृिष, खाना र पेय  दन, र  सेवा     र 

   जारी  छैन र संचयी योगमा समावेश  छैन।
नोट ३:       छ

 सीप भएको कामदारको लािग    आिद (  २०१९-को  िहसाब अनुसार,    संगठनको वेबसाइटलाई   बनाएको)
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आधारभूत नीित र   , आिद।



 सीप भएको कामदारको िनवासको   संचालनको लािग आधारभूत नीितको सारांश

 सीप भएको कामदार (१)  सीप भएको कामदार (२)

सीपको 
धेरै  वा अनुभव चािहने (*)

・

अनुभवी सीप(*)

１

जापानी भाषाको , केिह दैिनक कुराकानीको  
र दैिनक जीवनमा कुनै  
नभएको, कामको लािग जापानी भाषाको 

  साथ(*)

－

 अविध बढीमा  ५  अविध निवकरण 

  
 

साधारणतया अनुमित छैन  छ

➢  सीप भएको कामदार (१)-को लािग 
जीवन  र दैिनक जीवनको लािग जापानी भाषा   ,   र िवदेशी  उजुरी समाधान , र  र िवदेशी  बीच   

 
काम   लािग हेलो   ,  भएमा   र  संचालन , हेलो    तथा सीप र जापानी भाषा  , आिद

➢ रोजगारी  साधारणतया -समय आधारमा  रोजगार। असाधारण    पिन   संचालन  नीित  अनुसार अनुमित 
➢आधारभूत नीितको  ऐनको संशोधन  भएको दुई  पिछ िवचार  र  परेमा  

➢ घरेलु पहल   र   तथा  , आिद, सहकारी   गरेर  दलालको     
➢िवदेशी पहल    गरेर आिद  दलालले  गरेको कुरालाई  लािग   , :   आिद   सरकारी 

 तयारी 
➢  अभावमा  
〇         अभावको  जब  अभावको ित  भएको छ भनेर मािनएको छ,  

  र   भएका     नीित आिद  छलफल । ता अनुसार,   लािग संचालन 
   र      वा    गरेको    कुनै  हटाउने   िवचार  

लािग    बैठक 
〇   ठुलो  अभावमा, आउने ५     यस   िवदेशी   लािग  सीमा 
➢    समाधान

 िवदेशी  सीप भएको    कुनै  हराएको वा   भएको कुरा नहोस् भनेर,    र    
जानकारी पाउन र िमलाउन  कदम  

➢िवदेशी  सीप भएको   
 सुधार  र घरेलु मानवीय  पाउनको लािग   पिछ पिन मानवीय 
 पाउन  भइरहेकोले ,   (   ) िवदेशी  

मानवीय संसाधन पाउन 
➢मानवीय संसाधनको अभावको बारेमा   िवचार

 कदम    तािक महानगरीय  र    रोजगार  
 नहोस्

➢अनुमािनत   
-िवशेष   आधारमा ५     बुझाउँछ

 सीप भएको कामदारको लािग िनवासको  लािग उिचत   लािग  सीप भएको कामदारको िनवासको   
संचालनको आधारभूत नीित (   र   ऐन को धारा २-३को संशोधन)

१    त 

२   अभावका कारण िवदेशी  मानव संसाधन पाउन  िवषय ३   मानवीय संसाधन  

४     कामको   मूल 

६   संचालनसँग   िव

बढ्दो  अभावको    को लागी,  र साना  सिहत, र  सुधार ग  र घरेलु मानवीय  
पाउनको लािग   पिछ पिन मानवीय  पाउन  भइरहेको ,    र सीपको केिह  
भएका र  काम   तयारी भएका िवदेशी   लािग यो  िवकिसत को छ।

(*)    िन  
भएका   भएको

22



○    र िवदेशी  बीचको रोजगार  पूरा 
  

・   एउटै काम  जापानीले कमाउने बराबर  
・    देश  िबदा िलनको लािग अनुमित िदने 
・ जब िवदेशी  घर  पैसा , तब     

, र    भएपिछ सहज  घर  सु   
 िलनेछ

आिद 
○    आफैले पुरा   

・ , सामािजक बीमा र कर  कानून र  पालना  
・ िवदेशी  सीप भएको कामदारको    का  एक 
 अविधमा    जािगर छोड्न नगराउने 
・    दोषको कारणले  एक   कुनै  हराउन निदने 
・  कुनै पिन आधारमा  (  ५   अ  वा  

कानूनको कुनै  भएको छैन आिद)
・ बचत खातामा िसधै  आिद गरेर    
・ - -िवदेशी    र लाई उिचत र 

      , र अिधकारी र  
बीचबाट   र   गरेको छ (   ) (*)

・ िवदेशी      भाषामा      (*) 
・      कारण छैन। (*)    आिद 

नोट: जब  भएका        को छ, मािथको  (*) 
लगाइएको   छैन

○   पूरा   
*आधारभूत नीितमा    िववरण  

○  भएका     लागी  आिद 
・   र   गरेको छ (  

 ) 
・ - -    र  
उिचत र      रेक  छ 

・  िवदेशी      भाषामा  
   छ आिद

○    सूचना  आिद
○

・  सीप भएको कामदार (१)-को लािग  अविध  ५ 
 

・     अविध (नवीकरणीय):
 सीप भएको कामदार (१)-को लािग ४, ६, वा १२ मिहना
 सीप भएको कामदार (२)-को लािग ६ मिहना, १  वा 

३ 
आिद

○ िवदेशी   लािग  
・ १८  उमेर वा मािथ 

 ・   रहेको 
・     छैन
・ जब पठाउने देशमा अनुपालन  लािग  
छन्,   पुरा गरेको छ

・  सीप भएको कामदार (१):  सीपको  र जापानी 
भाषाको िनपुणतालाई पुरा  
नोट:    (२) पूरा गरेका  यसबाट छुट   

  ・  सीप भएको कामदार (२):  सीपको  पुरा गरेको
आिद

१  नयाँ   (दुइटा (२)  )

(१)   देश

नोट: नयाँ िवदेशी  मानवीय संसाधनको   ,  भएका    लािग  को लािग (  लािग २८,४०० येन र नवीकरण 
 लािग ११,१०० येन) र  भएका   लािग    लािग    

(१)  सीप भएको कामदारको लािग  

(२)   र   कानून  श

२    संशोधन (दुइटा (२) य )

(२)   देश

○   , सीपको 
*   लािग संचालन नीित   िमलाएको

नयाँ िवदेशी  कामदारलाई  लािग   सारांश
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■  सीप भएको कामदार (१) र  सीप भएको कामदार (२) दुवैलाई लागु   
(१) १८  उमेर वा मािथ 
(२)   रहेको 
(३)  सहज  सहयोग    िवदेशी सरकारले  गरेको 
(४)     छैन 
(५) जब लागत िवदेशी   , लागत रकम र     ग   छ 
(६) जब पठाउने देशमा अनुपालन  लािग  छन्,   पुरा गरेको छ 
(७) खाना र    िवदेशी  लािग िनयिमत लागतको ,   न  लािग  

 समझसिहत  , र देखाईएको लागतको रकम  र सिह  छ भनेर देखाउनको लािग  कागजात वा 
बयान   

(८)     अनुसार  (*    रा    बताइएको 
अनुसार)

■   सीप भएको कामदार (१)-लाई  लागु   
(१)  सीप र जापानी भाषाको  भएको कुरा जाँचले वा   लगाउने  त  (   

  (२)  पूरा  र जसका लािग      गरेको  काममा   
    ,  लािग  छैन)

(२)  सीप भएको कामदार (१)-को लािग  अविध ५  छोटो 

■  सीप भएको कामदार (२)-लाई  लागु  
(१)  सीप छ  कुरा जाँचले वा      
(२)     देशमा सीप   लागी काम  िदएको

िवदेशी  सीप भएको  लािग 
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(ऐनको लेख ७,  १, आइटम २,  मानक )

जापानको  सेवा 



   (२)

■  सीप भएको कामदारको लािग रोजगार  पुरा  र 
(१)   तोिकएको सीप  भएको काममा   
(२) काम  तोकेको समय    िनयिमत  लािग  
(३)   एउटै काम  जापानीले कमाउने बराबर 
(४) िवदेशी  भएको कारणले कुनै भेदभाव  ,    ,  र  

 ,  सुिवधा वा  उपचारको उपयोग  
(५)    घर  िबदा िलन अनुमित िदइनेछ 
(६) जब कामदारलाई  कामदारको  ,  र  अविध तोिकनेछ
(७) जब िवदेशी  घर  पैसा , तब     नेछ, र    
भएपिछ सहज  घर     िलनेछ  

(८)    िवदेशी   र जीवनको  लािग सबै आ   िलनेछ
(९)    अनुसार  (*    दान   बताइएको 
अनुसार)

25

出入国在留管理庁

(ऐनको लेख २-५,  १ र २,  सीप भएको कामदारको    लेख १)

जापानको  सेवा 



    (२) 

■    पुरा  

(१) , सामािजक बीमा र कर कानून र  पालना  

(२) िवदेशी  सीप भएको कामदारको     एक  अविधमा    जािगर छोड्न नगराउने 

(३)    दोषको कारणले  एक   कुनै  हराउन निदने 

   (४)  कुनै पिन आधारमा  (  ५    वा  कानूनको कुनै  भएको छैन आिद) 

(५) रोजगार  पुरा भएको िमितबाट  १  लािग िवदेशी  सीप भएको  गितिविधको िववरण   बनाउने र 
कायम  

(६)    िवदेशी     िलएको थाहा पाईयो भने रोजगार  नबनाउने 

(७)     भएको  आिद बनाएको   

(८)  वा   िवदेशी    बोझ बोकाउनु   

(९)   , पठाउने     भएको  र  मािननु , (१)  (४)-    साथै 

(१०) कामदार  बीमा  सूचना     

(११) रोजगार  पूरा  लािग   छ 

(१२) बचत खातामा िसधै आिद गरेर   

(१३)    अनुसार  (*       बताइएको अनुसार)
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(ऐनको लेख २-५,  ३ र ४,  सीप भएको कामदारको    लेख २, द १)

जापानको  सेवा 



■    आफैले पुरा   (   )

* जब  भएका         छ, तल    पुरा  

(१) तल   कुनै बंुदा :  

(क) - -  (काम    )   र  उिचत र  पमा   गएको २  

  , र   र   गरेको छ (   लािग  एउटा। तल   पिन लागु ), 

अिधकारी र  बीचबाट (   र  एकै चोटी सेवा   तल   पिन लागु ) 

(ख) अिधकारी र  बीचबाट   र   गरेको छ जसको - -िवदेशी  (काम  

  ) जीवन   गएको २  अनुभव छ 

(ग) अिधकारी र  बीचबाट   र   गरेको छ जसले ठीक   गित  (क) वा (ख)-को  

    

(२) िवदेशी      भाषामा    सिकने  छ 

(३) रोजगार  पुरा भएको िमितबाट  १  लािग तयारी   गितिविधको िववरण   बनाउने र कायम 

   (४)   र     योजना    छन् र  आधारमा  

(५)  योजनाको आधारमा ५      

(६)   र  िनयिमत  िवदेशी  वा िवदेशी    लािग  भएको    

 छ 

(७)    अनुसार  (*       बताइएको अनुसार)

    (३) 
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(ऐनको लेख २-५,  ३,  सीप भएको कामदारको    लेख २, अनु  २)

जापानको  सेवा 



(१) तल   (क)-  (ङ)-   योजनामा  

(क)  

・  जापानमा    अगाडी जापानमा थाहा   जानकारी   

・  र   आिद िवदेशी  िपक-अप र -अफ 

 

・ आवास पाउनको लािग उिचत   ,  भाडाको ताको लािग 

  काम , र जीवनको लािग  कुराको पाउनको लािग   

,  बचत खाता  र मोबाइल फोनको  आिद

・ जापानमा  गरे पिछ जापानमा  जीवनको बारेमा जानकारी दान  

・   आिदमा िवदेशी  साथ िदने

・ दैिनक जीवनको लािग चािहने जापानी भाषा    

・ /उजूरी समाधान,  र    

・ िवदेशी  र  बीच    गरेर   

・ जब िवदेशी  कारणले नभई  कारणले  रोजगार   , रोजगारको 

नयाँ ठाउँ फेला   लािग    

・   र  िनयिमत  िवदेशी  वा िवदेशी  

  लािग  भएको  भेट्ने र  कानूनको  आिद 

       लाई सूिचत 

 योजनाको 

■  योजनाले पुरा  

(ख) जब पुरै   भएका    ,   

 िववरण 

(ग) जब  भएका   बाहेक    ग ,  

 र    

(घ)   र  नाम र पद 

(ङ)  लागी   

(२)   जापानी भाषामा र िवदेशी      भाषामा 

बनाएको , र यसको  िवदेशी   

(३)  िवदेशी  उिचत िनवासको लािग योगदान पुर् याउँछ, र   

     

(४) जापान   अगाडी जानकारीको   पमा वा िभिडयो  

आिद  

(५) जानकारी र  ,   र  समाधान आिद, िवदेशी 

     भाषामा आयोिजत  

(६) जब  आंिशक     , खेपको दायरा  

  

(७)    अनुसार  (*   म    

 बताइएको अनुसार) 
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 (ऐनको लेख २-५,  ६, ७, र ८,  सीप भएको कामदारको    लेख ३ र ४)

जापानको  सेवा 



■  भएका         

*तल     लािग  लागु   र    अनुमित छ 

(१)  जुन   सजाय पाएको छ र  सजायको  गएको ५   छ वा गएको ५     भएको छ  

 (२)  जुन  वा मानिसक िवघटनको कारणले      , वा िदवािलया     पिछ   छैन

(३) गएको ५    भएका        (िनगमका    भएका  सिहत) 

(४)  जसले  वा  कानून  गरेका छन् वा  लािग आवेदनको ५     काम गरेका छन् 

(५)  जुन संगिठत अपराध समूह   लािग    लागु 

(६)    वा       ,  जसले गएको   हराएको कुरा  िदएको छन् 

(७)  जसले   र   गरेको छैन (   र  एकै चोटी सेवा  ) 

(८) तल   कुनै बंुदा लागु नगरेको  

(क) - -िवदेशी  (काम    )   र  उिचत र     गएको २    भएको  

(ख) जापानमा बसोबास  र र  लािग काममा  भएको िवदेशी  गएका २       अनुभव भएका  

(ग)  जसको   र  - -िवदेशी  (काम    ) जीवन   गएको ५   २  भ  धेरै समयको अनुभव छ 

(घ) (क)-  (ग)-     ठीकसँग  काम    

(९)  जसले िवदेशी      भाषामा जानकारी र  आिद     सिकने   गरेको छैनन् 

(१०)  जसले    लािग कागजात बनाएर रोजगार  भएको िमित  एक  वा सो  लामो समय  गरेको छैनन् 

(११)  जसको लािग   वा  केही दोष   छ जसले    आधारमा  

(१२)  जसले  वा   िवदेशी    बोझ बोकाएका छन् 

(१३)  जसले    बेला    रकम र   देखाउँदैनन्

 भएका       लािग 
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(ऐनको लेख १९-२६,  आदेशको लेख ५, तथा   लेख १९-२० र १९-२१)

जापानको  सेवा 



िवदेशी   र  
सह-  लािग  
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  र   कानून

िवदेशी   र सह-  लािग  
- एउटा समाज , जहाँ  र िवदेशी  आराम र  भई सँगै  , एकीकृत समाजमा िवदेशी 

 ठीकसँग  गरेर (172 , 24.5 अरब येन)
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नयाँ

िवदेशी   

・आधारभूत सरकार नीित
・   संचालन 
नीित (१४ वटा )

िवदेशी  लािग सामािजक एकीकरण 
 लािग  र  गित   

िवदेशी  उिचत र सहज   
 

िवदेशी  िनवासीको   
लािग 

नयाँ िनवासी   बनाउने

出入国在留管理庁
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जापानको  सेवा 



-
- एक-रोक   लािग    बढाउने (सबै    लािग  सरकारको  बढाउने, र   

   सहयोग, सह-  योगदान  जापानी    )
- "िवदेशी  मेलिमलाप सह-  लािग " (  नाम)-लाई    सेवा   , जापान कानूनी  

 (‘होउतेरसु’), मानव अिधकार ,  रोजगार   (हेलो ), िभसा सूचना , JETRO, र    (  िवदेशी 
 रोजगारीलाई बढावा िदने, एक-रोक    सोधपुछको जवाफ िदने,  सरकारी  लािग , दोभाषे  ) 

- "सिजलो जापानी भाषा" को उपयोगको लािग  बनाउने 
-    लािग AI-ले समकािलक   र     
-  समयमा सूचना र  फैलाउने  बढाउने (१४ वटा   सूचनाको , "डायल ११९”-लाई   बनाउने) 
-      लािग   भाषामा   (   , िवदेशी   जापानी  

   )
-  र    िवदेशी  खाता  सहज  वातावरण तयार  (१४ भाषामा  तयारी र बढुवा ,    अविधको 

 राखेर   उिचत ) 
- िवदेशी  लािग िनवासीको  जापानी भाषा  बढाउने (  जापानी भाषा  वातावरणलाई रण    तयारी, ICT  

   बढाउने) 
- िवदेशी   जापानी संचार सीपको लािग   (संचार   र  उपकरणको , र   नमुनाको 

 ) 
- िवदेशी  र      ("िवदेशी     लािग "-को नितजाको आधारमा  

   र   बढावाको   फैलाउने, जापानी भाषा   सावधा  दान    लािग )
-   रोजगारीको  बढाउने (    ,   जसलाई भाडामा िलइएका छन्,     िदने “तोिकएको ”-बारे  )

・   लिचलोपनलाई बढावा िदनको लािग र भाँडामा िलएपिछ उपचार    जापानी भाषाको  अनुसार   लािग     िवकास ,   र   संगठन र  फैलाउने
・जापान र िवदेशबाट     बढाउन ("िवदेशी  मेलिमलाप सह- को लािग "-मा (  नाम)  सेसन 

र सेिमनार)
- िवदेशी   र     बनाउने, खतरा  अनुभवको लागी VR  योग    बनाउने

सरकारले  २०१८मा "िवदेशी   र सह-  लािग  "  जून २०१९मा िन   “िवदेशी 
  र सह-  लािग   "-को सिह , सरकारले   संशोिधत गरेको छ।  , 

  र  बृहत   साथ   लािग सँगै िमलेर काम 
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िवदेशी   र सह-  लािग   (संशोिधत भएको)    【सारांश】

 २०, २०१९
िवदेशी  कृित र 
सह-   य 

िवदेशी  उिचत र सहज     
(महानगरीय  र     सीप भएको  जमघट भएको रोकथाम  ,  सीप भएको कामदारको सीपको जाँचको 
सहज )

-काम िमलान    जसले   रोजगार  िवदेशी  जोड्छ (   सुहार  काम िमलन   सरकारको लािग  ,   भएका 
 जाँच गरेका  सीप भएका  लािग रोजगार  लािग  र रोजगार  लािग ,  सरकार र  रोजगार   (हेलो ) बीचको  

उधाहरणीय   )
-  सरकारले गरेको ,  र   लािग    लािग     न (   ,  तैनाती आिद) 
-  सीप भएका कामदारको लािग सीपको जाँच िलने  बढाउने (   जाँच िलन िदने, जापानी भाषा जाँचको ठगीको  रोकथाम)

िनवासीको  िवदेशी  लािग 

नयाँ िनवास   बनाउने
- िनवासको  जाँचको लािग झन् कडा ,    नामांकनको अनुिचत   य   अनुमित निदने, जापानी भाषा  

  समान  बनाउने
-       लागी  बढाउने (  लािग दोषी भएका     अविधको लािग  ), जापानी  बराबर 

  , मानव अिधकार  भएको  मामलामा      छ भनेर सूिचत 
- "  र   बैठक"-को छलफलको आधारमा    साथै िवधायीय र   िवचार 



  वातावरणको संयोजक

○िवदेशी  लािग  वातावरण सुधार  लािग   कुल १३ चारीलाई ८ वटा  
 िवभागमा र ३ वटा शाखा  तोिकएका छन्,  वातावरण  लािग ११ जना  

 र टोिकयो र नागोया   १ जना   सिहत

  लािग  
○िवदेशी  लािग  वातावरणको    सरकार लगायत सं   
○  सरकारबाट  जवाफ िदने, िवदेशी  लािग    र संचालनबारे जानकारी  

 र  लागू , आिद

२．  

िवदेशी  लािग सामािजक एकीकरण उनको 
लािग    

१．   वातावरणको  

अिफसको नाम ठेगाना  नं.

   सेवा 
   सरकारी भवन,

12 Odori-Nishi, Chuo-ku, Sapporo City, Hokkaido 
 

011-261-9658

   सेवा 
  कानुनी मामलाको  सरकारी भवन

1-3-20 Gorin, Miyagino-ku, Sendai City, Miyagi 
 

022-256-6080

टोिकयो   सेवा 5-5-30 Konan, Minato-ku, Tokyo
  

0570-03-4259
(िवभाग नं.)

230

योकोहामा   सेवा 
10-7 Torihama-cho, Kanazawa-ku, Yokohama City, 
Kanagawa

रोजगार र  िनवासको   भाग
045-769-1721

नागोया   सेवा 5-18, Shoho-cho, Minato-ku, Nagoya City, Aichi
  

052-559-2151

 नाम ठेगाना  नं.

ओसाका   सेवा 1-29-53 Nankou Kita, Suminoe-ku, Osaka City, Osaka
  

06-4703-2115

कोबे   सेवा का
कोबे   सरकारी भवन,
29 Kaigan-dori, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo

 
078-393-2398

िहरोिशमा   सेवा 
िहरोिशमा कानुनी मािमलाको सरकारी भवन,
2-31 Kami-hacchobori, Naka-ku, Hiroshima City, 
Hiroshima

रोजगार र  िनवासको   

082-221-4412

  मन सेवा  कानुनी मािमलाको  सरकारी भवन
1-1 Marunouchi, Takamatsu City, Kagawa 

 
087-822-5851

फुकुओका   सेवा फुकुओका कानूनी मािमला सरकारी  नं. १
3-5-25 Maizuru, Chuo-ku, Fukuoka City, Fukuoka

रोजगार र  िनवासको   
092-717-7596

नाहा   सेवा का
नाहा पिहलो   सरकारी भवन,
1-15-15 Higawa, Naha City, Okinawa

 
098-832-4186

 जानकारी
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जापानको  सेवा 



 

・    (२)-को रोजगार र  सीप भएको कामदार (१)-को  बीचको  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・  सीप भएको कामदार (१)-को  र    (२)-को रोजगार बीचको ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ “  सीप भएको कामदार” िनवासको  सोधपुछको लािग  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・  इलाकामा काम   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・  ( , पानी जहाज , कृिष) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

①
②
③
④
⑤

36



   (२)-को रोजगार र  सीप भएको कामदार (१)-को  बीचको  (  ) १/४

①－１     पेशा/रोजगारको सुची (  २८, २०१८-  िहसाब अनुसार ८० वटा पेशा र १४४ वटा रोजगार)

१ कृिष (२ वटा पेशा, ६ वटा रोजगार)

२ माछा पालन (२ वटा पेशा, ९ वटा रोजगार)

३ (२२ वटा पेशा, ३३ वटा रोजगार)

पेशा रोजगार  (  ) 
खेती  बागवानी

कृिष (  खेती)खेती, 
फलफुलको 

पशुधन पालन सँुगुर  

कृिष ( पशुधन पालन)कुखुरा

पेशा रोजगार  (  ) 
माछा  डंुगाबाट माछा बोिनटो  माछा 

माछा पालन (माछा पालन )

लाँगलाइन माछा 
माछा 

गोलो  जाल (  हाल नेट)
माछा 

 जाल ( ) माछा मा
माछा 

अचल जालले माछा  (िफ -नेट)
गंगटा र िझंगे टोकरी माछा मा
िसपी िकरो (  र र) माछा पालन ( )

पेशा रोजगार  (  )
 

रोटरी इनार बनाउने काम
 िशट मेटल  िशत मेटल

 र  िशत मेटल
 वातानुकूलन उपकरण िन  वातानुकूलन उपकरण 

जोइनरी काठ जोइनरीको 
  काम

ढलान   ढलानको काम (ढलान  )
रीबार (   लता छड़ी) रीबार (रीबार )

मचान मचान 

ढंुगा 
ढंुगा िपिचंग

टाइल टाइल 

थिचंग थिचंग  ( )
 ( )

पाइिपङ भवन 

 पाइिपङ
  काम तातो र िचसो  काम

 िफिनिसङ  भुइँ िफिनिसङ काम

(  िफिनिसङ)

   काम
 ढलान  काम

 िफिनिसङ काम
 काम

( ) सेश भवन सेश 

जलरोधक छाना  

   काम (  )
  काम

 ( )
 मेिशनरीको डोिजङ/लेभिलङ (डोजरको काम)

(  मेिशनरीको दन)
लोिडङ (  काम)

  ( )

  



   (२)-को रोजगार र  सीप भएको कामदार (१)-को  बीचको  (  ) २/४

①－２     पेशा/रोजगारको सुची (  २८, २०१८-  िहसाब अनुसार ८० वटा पेशा र १४४ वटा रोजगार)

४   (११ वटा पेशा, १६ वटा रोजगार) ५  कपडा र लुगा (१३ वटा पेशा, २२ वटा रोजगार)

पेशा रोजगार  (  )

 िसिमङ  िसिमङ

घरेलो चराको मासुको धन घरेलो चराको मासुको धन

तताएको माछा  माछा  न
 

तातो  

मसला हालेको  माल 

धूवाँमा पकाएको 

नतताएको माछा नुन हालेको   खाना र पेय ग 
(  खाना र पेय ग 
(खाना र पेय (मादक पेय बाहेक) 

,  र ता))

  

सुकेको   

  

माछा-  कामाबोको 

गाईको मासु र सँुगुरको मासु गाईको मासु र सँुगुरको मासु 

, सॉसेज र बेकन न , सॉसेज र बेकन न

रोटी बनाउने रोटी बनाउने

दैिनक खाना दैिनक खाना 

कृिष अचार कृिष अचार 

 र  सुिवधाको 
भोजन 

 र  सुिवधाको 
भोजन 

पेशा रोजगार  (  )

कताई संचालन  कताई 

 कताई 

घुमाउने धागो 

धागा  

बुनाई अपरेशन तयारी 

बुनाई 

िफिनिसङ 

रंगाउने धागा रंगाई

कपडा र बुनाईएको कपडा रंगाई

बुनाईएको  मोजा 

गोलाकार बुनाई 

ठाडो बुनाई कपड़ा ठाडो बुनाई कपड़ा 

मिहला र  लुगा उ मिहला र  तयारी लुगा 

 लुगा  तयारी लुगा 

 लुगा  लुगा 

    

कालीन बुनेको कालीन 

 कालीन 

नीडल-  कालीन 

    

कपडा िसलाई  

िसलाएको िसट कार सीट िसलाई



   (२)-को रोजगार र  सीप भएको कामदार (१)-को  बीचको  (  ) ३/४

①－３     पेशा/रोजगारको सुची (  २८, २०१८-  िहसाब अनुसार ८० वटा पेशा र १४४ वटा रोजगार)

६  मेिशनरी र धातु  (१५ वटा पेशा, २९ वटा रोजगार)
पेशा रोजगार  (  )

 फलाम मेिशनका  र उपकरणसँग 
  ( ङ)

 मेिशनरी ( ङ)
अलौह धातु  

हथौड़ा डाइ मेिशनका  र उपकरणसँग 
  ( ङ)

 मेिशनरी ( ङ)
 डाइ 

डाइ तातो  डाइ  मेिशनका  र उपकरणसँग 
  (डाइ
)

 मेिशनरी (डाइ )
िचसो  डाइ  

मेिशिनङ  खराद (लेथ)
मेिशनका  र उपकरणसँग 

  (मेिशिनङ)  मेिशनरी (मेिशिनङ) ,  र जानकारी 
 (मेिशिनङ)

पानी जहाज  र समु  
(मेिशिनङ)

िमिलङ
  खराद

मेिशिनङ
मेटल मेटल  मेिशनका  र उपकरणसँग 

  (मेटल )
 मेिशनरी (मेटल ) ,  र जानकारी 

 (मेटल )

फलामको काम  फलामको काम  मेिशनरी (फलामको 
काम)

पानी जहाज  र समु  
(फलामको काम)

 िशट मेटल मेिशन िशट मेटल मेिशनका  र उपकरणसँग 
  (  

िशट मेटल)

 मेिशनरी (  िशट 
मेटल)

,  र जानकारी 
 (  िशट मेटल)

मेिशनका  र उपकरणसँग 
  ( िटङ)

 मेिशनरी ( िटङ) ,  र जानकारी 
 ( )तातो डुबकी 

 एनोडाइिजङ एनोडाइिजङ उपचार मेिशनका  र उपकरणसँग 
  ( िनयम)

िफिनिसङ उपकरण िफिनिसङ मेिशनका  र उपकरणसँग 
  (िफिनिसङ)  मेिशनरी (िफिनिसङ) ,  र जानकारी 

 (िफिनिसङ)
पानी जहाज  र पानी 
जहाज मेिशनरी  
(िफिनिसङ)

िफिनिसङ 
मेिशन िफिनिसङ 

मेिशन मेिशन  मेिशनका  र उपकरणसँग 
  (मेिशन 

)

 मेिशनरी (मेिशन 
)

मेिशनको -  मेकािनकल - मेिशनका  र उपकरणसँग 
  (मेिशनको 

- )

 मेिशनरी (मेिशनको 
- )

,  र जानकारी 
 (मेिशनको - र)

 उपकरणको िलङ  उपकरणको   मेिशनरी ( िनक 
उपकरण )

,  र जानकारी 
 (  उपकरण 

)
िवद्युतीय उपकरणको ङ मेिशन

 मेिशनरी ( कल 
उपकरण )

,  र जानकारी 
 (  उपकरण 

)

पानी जहाज  र समु  
(  उपकरण ली)िवतरण /  

/    उपकरण एसे

घुमाउरो उपकरण उ
       िडजाईन  मेिशनरी (   

  )
,  र जानकारी 
 (    उ  )    



   (२)-को रोजगार र  सीप भएको कामदार (१)-को  बीचको  (  ) ४/४

①－４
     पेशा/रोजगारको सुची (  २८, २०१८-  िहसाब अनुसार ८० वटा पेशा र १४४ वटा रोजगार)

पेशा रोजगार  (  )

 हातले  बनाउने
छपाइ अफसेट 

  

  

 मेिशनरी 
(  )

,  र जानकारी  
(  )

 

 

 

 ङ  न 

रंगरोगन  रंगरोगन
धातु रंगरोगन मेिशनका  र उपकरणसँग 

  (रंगरोगन)
 मेिशनरी 

(रंगरोगन)
,  र जानकारी   

(रंगरोगन)
पानी जहाज  र पानी जहाज मेिशनरी 

 (रंगरोगन)
 पुल रंगरोगन

 पानी जहाज  र पानी जहाज मेिशनरी 
 (रंगरोगन)

 मेिशनका  र उपकरणसँग 
  ( )

 मेिशनरी 
( )

,  र जानकारी  
( )

पानी जहाज  र पानी जहाज मेिशनरी 
 ( )

-ऑटो 
  ङ  मेिशनरी 

(  )
,  र जानकारी   

(  )

कागज  र  ण   ल 

  िजङ
  

  

िसरेिमक  मेिशन  ङ
िथचाई 

 

गाडी - गाडी -  गाडी -  

भवन सरसफाई भवन सरसफाई भवन सरसफाई  

  सुहार   सुहार   सुहार 

मलमल कपडा मलमल कपडा 
िफिनिसङ 

पेशा रोजगार  (  )

  भुिम िवमान  (   )
एयर  ङ
केिबन सफाई

○     पेशा र रोजगार (१ वटा पेशा, ३ वटा रोजगार)

७ वटा (१४ वटा पेशा, २६ वटा रोजगार)



 सीप भएको कामदार (१)-को  र    (२)-को रोजगार बीचको 

②－１

२ भवन सरसफाई 

१   सुहार  

३   

४  मेिशनरी ५  र  जानकारी  

पेशा रोजगार
  सुहार   सुहार 

पेशा रोजगार
भवन सरसफाई   भवन सरसफाई   

नोट:  १, २०१७    थिपएको 

पेशा रोजगार
 फलाम  

अलौह धातु  
हथौड़ा डाइ  

 डाइ  

डाइ 
तातो  डाइ  
िचसो  डाइ  

मेिशिनङ 

 खराद 
िमिलङ 

  खराद 
मेिशिनङ  

मेटल  मेटल  
 िशट मेटल   मेिशन िशट मेटल  

 
 

तातो डुबकी  
 एनोडाइिजङ  एनोडाइिजङ

िफिनिसङ
िजग र उपकरण िफिनिसङ

िफिनिसङ
मेिशन िफिनिसङ

मेिशन  मेिशन  
मेिशनको -   मेिशनको -   

रंगरोगन 
 रंगरोगन 

धातु रंगरोगन 
 पुल रंगरोगन 

  

 
 

-ऑटो  

पेशा रोजगार
 फलाम  

अलौह धातु  
हथौड़ा डाइ  

 डाइ  

डाइ
तातो  डाइ  

िचसो  डाइ ङ 

मेिशिनङ 

 खराद 
िमिलङ 

  खराद 
मेिशिनङ  

मेटल  मेटल  
फलामको काम  फलामको काम 

 िशट मेटल   मेिशन िशट मेटल  

 
 

तातो डुबकी  

िफिनिसङ
िजग र उपकरण िफिनिसङ

िफिनिसङ
मेिशन िफिनिसङ

मेिशन  मेिशन  
मेिशनको - मेिशनको -  

 उपकरण िलङ  उपकरण  

िवद्युतीय उपकरणको 
 

घुमाउरो  मेिशन ली
   

िवतरण र   

/    उपकरण ए   

 घुमाउरो मेिशन  

   दन     िडजाईन 
   दन  

  

  
  
  

  

रंगरोगन 
 रंगरोगन 

धातु रंगरोगन 
 पुल रंगरोगन 

  

 
 

-ऑटो  

    

पेशा रोजगार

मेिशिनङ

 खराद 
िमिलङ 

 खराद
मेिशिनङ  

मेटल  मेटल  
 िशट मेटल   मेिशन िशट मेटल  

 
 

तातो डुबकी  

िफिनिसङ
िजग र उपकरण िफिनिसङ

िफिनिसङ
मेिशन िफिनिसङ

मेिशनको -  मेिशनको -  
 उपकरण िलङ  उपकरण िलङ 

िवद्युतीय उपकरणको िलङ 

घुमाउरो  मेिशन एसे  

   
िवतरण र    

/    उपकरण एसे   
 घुमाउरो मेिशन  

        िडजाईन 
   न  

  

  
  
  

  

रंगरोगन

 रंगरोगन 
धातु रंगरोगन 

 पुल रंगरोगन 
  

 
 

-ऑटो  
    



②－２

 सीप भएको कामदार (१)-को  र    (२)-को रोजगार बीचको 
६

७ पानी जहाज  र क 

८ अटोमोबाइल -  

९

१३  खाना र पेय  

१० होटेल 

११  कृिष

१२  माछा पालन

पेशा रोजगार
ढलान  ढलान   काम 

  काम 

   काम

 मेिशनरी न

 र समतलीकरण काम
लोिडङ काम

काम 
 काम 

थिचङ थिचङ काम 
रीबार (   बलता छड़ी) 

 
रीबार  काम

िफिनिसङ

 भुइँ िफिनिसङकाम
  िफिनिसङ काम
 जग काम 

 िफिनिसङ काम 

  

बािहरी काम

पेशा रोजगार

 
 

-ऑटो  

रंगरोगन 
धातु रंगरोगन काम 

  काम 
फलामको काम  फलामको काम 

िफिनिसङ
िजग र उपकरण िफिनिसङ काम 

िफिनिसङ काम 

मेिशन िफिनिसङ काम 

मेिशिनङ 
 खराद काम 

  खराद काम 
िमिलङ काम 
मेिशिनङ  काम 

िवद्युतीय उपकरणको ङ

घुमाउरो  मेिशन  

   

िवतरण र    

/    उपकरण   
 घुमाउरो मेिशन  

पेशा रोजगार
अटोमोबाइल -  अटोमोबाइल -  

पेशा रोजगार
  भुिम िवमान  

पेशा रोजगार

पेशा रोजगार

खेती 
 बागवानी 

खेती र  

फलफुलको  

पशुधन पालन 
सँुगुर   
कुखुरा  

 

पेशा रोजगार

माछा  डंुगाबाट माछा  

 माछा 
लाँगलाइन माछा  

 माछा  

 सेइन् िफिशङ
 जाल ( ) माछा मा  

िगल नेट िफिशङ 
अचल जालले माछा  ( -नेट) 
गंगटा र िझंगे टोकरी माछा मा  

 िसपी िकरो (  र र) 
  

पेशा रोजगार
 िसिमङ  िसिमङ 

घरेलो चराको मासुको  घरेलो चराको मासुको  

तताएको माछा 
  

 माछा   

तातो   
मसला हालेको  माल उ  

धूवाँमा पकाएको  उ   

नतताएको माछा  
  

नुन हालेको   

सुकेको   

   

माछा पालनको  कामाबोको  
गाईको मासु र सँुगुरको मासु उ  गाईको मासु र सँुगुरको मासु कट 

 
, सॉसेज र बेकन  , सॉसेज र बेकन  

रोटी बनाउने रोटी बनाउने 

दैिनक खाना  दैिनक खाना  
कृिष अचार  कृिष अचार  

पेशा रोजगार
 र  सुिवधाको भोजन   र  सुिवधाको भोजन 

 

नोट:  १६, २०१८    थिपएको 

१४  सेवा 



“  सीप भएको कामदार” िनवासको  सोधपुछको लािग  ( य )

③－１

(  ,  िनवास ,  भएका    
)

:   वेबसाइट “नयाँ िवदेशी कामदार 
(  सीप भएको कामदारको लािग िनवासको ित बनाएको)”
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/ny

िवभागको नाम ठेगाना  नं.

  गमन 
सेवा 

   सरकारी भवन,
12 Odori-Nishi, Chuo-ku, Sapporo City, 
Hokkaido 

  

011-261-7502

  गमन सेवा 
  कानुनी मामलाको संयु  सरकारी 

भवन
1-3-20 Gorin, Miyagino-ku, Sendai City, Miyagi

  

022-256-6076

टोिकयो  गमन 
सेवा 

5-5-30 Konan, Minato-ku, Tokyo
रोजगार र  

0570-034259
(  लाइन 330)

योकोहामा  गमन 
सेवा 

10-7 Torihama-cho, Kanazawa-ku, Yokohama
City, Kanagawa

  
045-769-1720

नागोया  गमन 
सेवा 

5-18, Shoho-cho, Minato-ku, Nagoya City, Aichi
(  र एकीकरण)

 
(  सीप भएको कामदार िनवासको )

रोजगार र   िवभाग नं. २

 
052-559-2112
रोजगार र  ग २
052-559-2110

िवभागको नाम ठेगाना  नं.

ओसाका  गमन 
सेवा 

1-29-53 Nankou Kita, Suminoe-ku, Osaka City, 
Osaka

  

06-4703-2110

कोबे  न सेवा 
कोबे   सरकारी भवन,
29 Kaigan-dori, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo

  

078-391-6377 ( )

िहरोिशमा  अ  
सेवा 

िहरोिशमा कानुनी मािमलाको सरकारी भवन,
2-31 Kami-hacchobori, Naka-ku, Hiroshima City, 
Hiroshima

रोजगार र  िनवासको  ग

082-221-4412 ( )

 य  
सेवा 

 कानुनी मािमलाको  सरकारी 
भवन,
1-1 Marunouchi, Takamatsu City, Kagawa

  

087-822-5852

फुकुओका  अ  
सेवा 

फुकुओका कानूनी मािमला सरकारी  नं. १,
3-5-25 Maizuru, Chuo-ku, Fukuoka City, 
Fukuoka

  

092-717-5420

नाहा  न सेवा 
नाहा पिहलो   सरकारी भवन,
1-15-15 Higawa, Naha City, Okinawa

  

098-832-4186



 नाम ठेगाना/िवभाग  िववरण
MLIT  2-1-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo

िशिपङ  
फोन नं. 03-5253-8634

 यातायात 10 Odori Nishi, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido
 िडवीजन  र िशिपङ  

फोन नं. 011-290-1012

तोहोकु यातायात 1 Teppocho, Miyagino-ku, Sendai, Miyagi
 िवभाग िशिपङ  ग

फोन नं. 022-791-7512

यातायात 5-57 Kitanakadori, Naka-ku, Yokohama, Kanagawa
 िवभाग िशिपङ  ग

फोन नं. 045-211-7223

होकुरीकु यातायातका 1-2-1 Misaki-cho, Chuo-ku, Niigata City, Niigata
िवभाग  

फोन नं. 025-285-9156

चुबु यातायात 2-2-1 San-nomaru, Naka-ku, Nagoya, Aichi
 िवभाग िशिपङ  ग

फोन नं. 052-952-8020

यातायात 4-1-76 Otemae, Chuo-ku, Osaka City, Osaka
 िवभाग िशिपङ  ग

फोन नं. 06-6949-6425

कोबे यातायात  िवभाग 1-1 Hatobamachi, Chuo-ku, Kobe, Hyogo
 िवभाग िशिपङ  ग

फोन नं. 078-321-3148

चुगोकु यातायात 6-30 Kami-hacchobori, Naka-ku, Hiroshima City, 
Hiroshima

 िवभाग िशिपङ  ग

फोन नं. 082-228-3691

िशकोकु यातायात 3-33 Sunport Takamatsu, Kagawa
 िवभाग िशिपङ  ग

फोन नं. 087-802-6816

यातायात
2-11-1 Hakata Station East, Hakata-ku, Fukuoka City, 
Fukuoka

 िवभाग िशिपङ  ग
फोन नं. 092-472-3158

ओिकनावा जेनेरल सिचवालय 2-1-1 Omoromachi, Naha, Okinawa
यातायात िवभाग जहाज कामदार 

फोन नं. 098-866-1838

③－２

“  सीप भएको कामदार” िनवासको  सोधपुछको लािग 
(पानी जहाज  र )

( )

( (जारी))

 नाम ठेगाना/िवभाग  िववरण 

MLIT भूिम र  लय 2-1-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo
 बजार  िवभाग फोन नं. 03-5253-8283

 8 Nishi 2 Kita-ku, Sapporo
  िवभाग

  

फोन नं. 011-709-2311
( : 5895)

तोहोकु  िवकास लय 3-3-1 Honcho, Aoba-ku, Sendai
 िवभाग  ग

फोन नं. 022-263-6131

 िवकास लय 2-1 Shintoshin, Chuo-ku, Saitama City, Saitama
 नीित िवभाग    १ 

फोन नं. 048-601-3151

होकुरीकु  िवकास लय 1-1-1 Misaki-cho, Chuo-ku, Niigata City, Niigata
 िवभाग योजना र   ग

फोन नं. 025-370-6571

चुबु  िवकास 2-5-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya, Aichi
 नीित िवभाग    फोन नं. 052-953-8572

 िवकास लय
1-5-44 Otemae, Chuo-ku, Osaka

 नीित िवभाग    १ फोन नं. 06-6942-1071

 नाम ठेगाना/िवभाग  िववरण 

चुगोकु  िवकास 2-15 hacchobori, Naka-ku, 
Hiroshima

 योजना र  ग 

फोन नं. 082-221-9231

िशकोकु  िवकास य 3-33 Sunport Takamatsu
 योजना र  ग 

फोन नं. 087-811-8314

 िवकास 2-10-7 Hakata Station Higashi, Hakata-ku, Fukuoka City, Fukuoka
 नीित र   

फोन नं. 092-471-6331
(  लाइन: 6147,6142)

ओिकनावा जेनेरल सिचवालय 2-1-1 Omoromachi, Naha, Okinawa
िवकास र  िवभाग

  र  िवकास 

फोन नं. 098-866-1910

 नाम ठेगाना/िवभाग  िववरण 

MLIT मोटर वाहन 2-1-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo
फोन नं. 03-5253-8111

(42426、42414)

 नाम ठेगाना/िवभाग  िववरण 

MLIT  2-1-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo
फोन नं. 03-5253-8111

  िवभाग (  लाइन: 49114)

  योजना 
(   )

 िवभाग संचालन   

नीित 

(  लाइन: 50137)

(िवमान - )

(होटेल  )

(गाडी - )

( )

 नाम ठेगाना/िवभाग  िववरण 

MLIT  2-1-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo
     नीित 

फोन नं. 03-5253-8367

यातायात 10 Odori Nishi, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido
 िवभाग  योजना 

फोन नं. 011-290-2700

तोहोकु यातायात 1 Teppoucho, Miyagino-ku, Sendai, Miyagi
 िवभाग  योजना 

फोन नं. 022-791-7509

यातायात 5-57 Kitanakadori, Naka-ku, Yokohama, Kanagawa
 िवभाग  योजना 

फोन नं. 045-211-1255

होकुरीकु  यातायात लय 1-2-1 Misaki-cho, Chuo-ku, Niigata City, Niigata
 िवभाग  योजना 

फोन नं. 025-285-9181

चुबु यातायात
2-2-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya, Aichi

 िवभाग  योजना 
फोन नं. 052-952-8045

यातायात 4-1-76 Otemae, Chuo-ku, Osaka City, Osaka
 िवभाग  योजना 

फोन नं. 06-6949-6466

चुगोकु यातायात
6-30 Kami-hacchobori, Naka-ku, Hiroshima City, Hiroshima

 िवभाग  योजना 
फोन नं. 082-228-8701

िशकोकु यातायात
3-33 Sunport, Takamatsu, Kagawa

 िवभाग  योजना 
फोन नं. 087-802-6735

 यातायात  
2-11-1 Hakata Station East, Hakata-ku, Fukuoka City, Fukuoka

 िवभाग  योजना 
फोन नं. 092-472-2330

ओिकनावा जेनेरल सिचवालय 
2-1-1 Omoromachi, Naha, Okinawa
यातायात िवभाग योजना 

फोन नं. 098-866-1812



③－３

“  सीप भएको कामदार” िनवासको  सोधपुछको लािग 
(कृिष) (  मेिशनरी )

 नाम ठेगाना/िवभाग  िववरण 
MAFF माछा पालन 1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo

 र मिहला 
फोन नं. 03-6744-2162

कृिष
2-22 South 22 West 6 Chuo-ku, Sapporo, 
Hokkaido

  
िवभाग नेता िवकास 

फोन नं. 011-330-8809

तोहोकु कृिष
3-3-1 Honcho, Aoba-ku, Sendai, Miyagi

 र   िवभाग
  

फोन नं. 022-221-6217

कृिष
2-1 Shintoshin, Chuo-ku, Saitama City, Saitama

Saitama Shintoshin Government Bldg. No. 2
 र   िवभाग
  

फोन नं. 048-740-0394

होकुरीकु कृिष 2-2-60 Hirosaka, Kanazawa, Ishikawa
 र   िवभाग
  

फोन नं. 076-232-4238

तोकाई कृिष
1-2-2 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya, Aichi

 र   िवभाग
  

फोन नं. 052-223-4620

कृिष Nishinotointsu Shimochojamachi, Sagaru
Chojiburochou, Kamigyo-ku, Kyoto City, Kyoto

 र   िवभाग
  

फोन नं. 075-414-9055

चुगोकु िशकोकु कृिष लय
1-4-1 Shimoishii, Kita-ku, Okayama City, 
Okayama

 र   िवभाग
  

फोन नं. 086-224-8842

कृिष
2-10-1 Kasuga, Nishi-ku, Kumamoto City, Kumamoto

 र   िवभाग
  

फोन नं. 096-300-6375

ओिकनावा जेनेरल सिचवालय 
2-1-1 Omoromachi, Naha, Okinawa

नाहा  सरकारी भवन नं. २

MAFF 

फोन नं. 098-866-1628

 नाम ठेगाना/िवभाग  िववरण 

MAFF माछा पालन 1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo

योजना  माछा पालन  टोली

फोन नं. 03-6744-2340

ठेगाना/िवभाग  िववरण 

MHLW सामािजक  लय 1-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo

  लागी लय

फोन नं. 03-5253-1111

(  लाइन: 2125,3146)

ठेगाना/िवभाग  िववरण 
METI   लय 1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo

 मेिशनरी िडिभजन
फोन नं. 03-3501-1691

(सबै (३ वटा)  ) 1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo
  

फोन नं. 03-3501-1689

ठेगाना/िवभाग  िववरण 

METI   लय 1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo
   

फोन नं. 03-3501-1063

(सबै (३ वटा)  ) 1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo
  

फोन नं. 03-3501-1689

ठेगाना/िवभाग  िववरण 

METI  र सूचना नीित का
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo
सूचना  

फोन नं. 03-3501-6944

(सबै (३ वटा)  )
METI   लय

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo
  

फोन नं. 03-3501-1689

 नाम ठेगाना/िवभाग  िववरण 

MAFF   1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo
  र बजार िवकास 

फोन नं. 03-6744-7177

 नाम ठेगाना/िवभाग  िववरण 

MAFF   1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo
  

फोन नं. 03-6744-7180

ठेगाना/िवभाग  िववरण 

MHLW औषिध र  सेवा  
1-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo

 र  
फोन नं. 03-5253-1111
(  लाइन 2432)

(   सुहार)

(माछा पालन)

(  )

( र  जानकारी )

( )

(  र पेय )

(भवन सरसफाई)



देशको 
नाम

ठेगाना आिद
 

 कोड ठेगाना टेिलफोन FAX इ-मेल ठेगाना

जापानमा
जापानमा   को दूतावास

िवदेशी  
http://polotokyo.dole.gov.ph/

106-8537 5-15-5 Roppongi, Minato-ku, 
Tokyo

03-6441-0428
03-6441-3436 polotokyo@gmail.com , िफिलिपनो

03-6441-0478

िवदेशमा
 िवदेश रोजगार 

-रोजगार सेवा 
http://poea.gov.ph/

1550
Blas F. Ople भवन

Ortigas Avenue corner EDSA
Mandaluyong City

+632-722-
1162 - marketdev@poea.gov.ph , िफिलिपनो

जापानमा जापानमा   दूतावास 107-0052 8-6-9 Akasaka, Minato-ku, Tokyo
03-5412-8521

03-5412-8526
camemb.jpn@mfaic.gov.kh

जापानी, , खमेर080-3459-
7889 rithy_bbajp@yahoo.com

िवदेशमा    र साियक 
 

-

भवन #३,Russian Federation 
Blvd., Sangkat Teklaak I, Khan 

Toulkok Phnom Penh, Kingdom 
of Cambodia

+855-
23880474

- sopheakhoung@yahoo.co
m , खमेर

+855-
78449959

मंगोिलया

जापानमा जापानमा मंगोिलयाको दूतावास 150-0047 21-4 Kamiyamacho, Shibuya-ku, 
Tokyo 03-3469-2088

03-3469-2216
tokyo@mfa.gov.mn जापानी, , मंगोिलयाई

03-3469-2192

िवदेशमा  र समाज   लािग  17042

 र समाज  को 
लािग   भवन, 

Chinggis Avenue, 2nd khoroo, 
Khan-Uul district, Ulaanbaatar 

city, Mongolia

+976-
77121285

+976-
70136990

ssw@hudulmur-
halamj.gov.mn

, मंगोिलयाई

*Japanese language support 
available from Sep. 2019

जापानमा जापानमा  संघको को 
दूतावास 140-0001 4-8-26 Kita-Shinagawa, 

Shinagawa-ku, Tokyo 03-3441-9291 03-3447-7394 contact@myanmar-
embassy-tokyo.net जापानी, , 

िवदेशमा  िवभाग,  संघको को , 
 र  

(  )

“  सीप भएको कामदार” िनवासको  सोधपुछको लािग 
(  सीप भएको  लािग सहयोगको    सिहत  लािग 

 सूची)

[ : “नयाँ िवदेशी   ("  सीप भएको कामदार" िनवासको  लािग )”   वेबसाइटमा]
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00021.html

③－４
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*  मािमला  र संचार  घरेलु  अनुसार (२०१७,   एक 
मिहनाको अविधमा हरेक  आय र  (कुल ))
*   खाना, , कपडा र , र  सेवाको कुल हो
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出入国在留管理庁

मिहनाको  (हातमा आउने पैसा)
○    तुलना

टोिकयो (नं. १): ११३,५५७ येन …(२)
यामागुची (नं. ४७): ७६,३८५ येन
 : ३७,१७२ येन

○  मािथको  घटाएर (भाडा र  ), मिहनाको  (हातमा आउने पैसा) केिह    
 उदाहरण १ (शहरी): २२८,८०० येन（नोट १） （मािसक तलब）－（(१) (भाडा) + (२) (  ))＝ ३८,०६९ येन（हातमा आउने पैसा）

 उदाहरण २( ): १८०,५०० येन（नोट १）（मािसक तलब）－（३८,४४७ येन（नोट २）(भाडा)+८६,४४० येन（नोट ३）(  ))
＝ ५५,६१३ येन（हातमा आउने पैसा）

नोट १: ,  र  “२०१८  संरचनाको आधारभूत  ”-बाट बनाएको। टोिकयोमा (नं. १) र िमयाजाकीमा (नं. ४७) २०-२४-को उमेरको  लािग तलब।
            नोट २: िमयाजाकी (नं. ४१)  मािसक भाडा       नोट ३: िमयाजाकी (नं. ४१)  मािसक  

○  शहरी   इलाकामा काम   लाभ पिन , िकनभने भाँडा र   कम छ।

○  भाडाको  तुलना
टोिकयो (नं. १): ७७,१७४ येन (१)

     आओमोरी (नं. ४७): ३६,५२९ येन
: ४०,६४५ येन

 इलाकामा काम  (   आिद)

１か月当たり家賃मिहनाको भाडा मािसक  

④

*  मािमला र संचार  आवास (२०१३)
-बाट बनाएको

・

जापानको  सेवा 



कोिह     र  , अिन िविधक   िसकेका 
 तथा जापानी भाषा जापानी     चाहना छ।
  चािहं, केिह  पिछ      किठनाई भए तापिन,   

  जापानमा आएका िवदेशी  लािग घर   अगाडी   सीप 
  एकदम  मौका हो।

     पहलको 

जापान  बेला, िवदेशी भाषामा काम  
 िथयो, तर मैले जापानी भाषा यन 

 छु
 गरेका    जापानमा काम 

 
 िभयतनामको  िवकासमा योगदान 

िदन 

[   लािग ढलान 
 ]

・पिहलो    : लगभग १,६७,००० येन
↓

・ पिहलो  िवदेशी  कामदार: लगभग १,९२,००० येन (  
 र   आिदको  सिहत)

↓
・   िवदेशी  कामदार: लगभग १,९४,००० येन

कामदारको िवचार

・   : टोिकयो
・  भएका :  तथा िसिभल 
・ : ३१.५ अरब येन (  २०१८)
・ िवदेशी कामदार  थालेको:   २०१६
(जनवरी २०१९को   नं.: ४ जना , ३६ जना  

 )

  को 

जापानमा थोरै अनुभव भएका    लािग,  येसरी टोलीमा िमलाइएने छन्: “  
  (१) वा (२) + िवदेशी  कामदार वा    (३) + जापानी नेता,” अन-साइट 

 नबुझेको नहोस् भनेर   संचारको अनुगमन
, िभयतनामी  वातावरण  झन् सिजलो बनाउनको लािग कुराकानी  मािसक बैठक 

  यी   (खानाको , चारैितर सफाई, जापानी भाषा  , आयोजन  आिद)

 र शरद ऋतुको बस  र ,   , तेत (िभयतनामी नयाँ ) ,   , 
आिद   आपसी संचार र  समझ  

・४ मिहना: िभयतनाममा भाषा र आधारभूत सीप  (     जापान आउनु 
 अगाडी)

・१ मिहना: जापानमा वैधािनक  (जापानी भाषा,  जीवन,  कानून, आिद)
・१ मिहना पिछ*:     ढलान  मा  
・३  पिछ*: ‘िवदेशी  कामदार’-को िनवासको    (िनवासको : तोिकएको 

), ढलान   काम 
・४  पिछ *: साइट   करीव ५ जना जवान  िन   
*     पिहलो  िमितबाट

   पेशा बाटो (‘  पथ’)का उ

   पहल र 

िवदेशी  कामदारलाई     
  

   वेतन  

・िवदेशी  कामदारको  २४ मिहनाको अनुभव
・ : आधारभूत सीपको जाँच  २,  सीप , 
गोलाकार आरा  लािग  र  

・जापानी भाषा : N2
・धेरै िसपालु छ र साइटमा टीमको नेताको  काम 
・      

 साथै,  जापानी    
काम 

कामदारको 

िभयतनामी ष 
(२९)
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यो ,    पुरा गरेका  अझै लामो समय िमलेर काम  , दुबै  
 र िसकाउने   बनाउँदै। साथै, यस  लािग जसको  गहन कमी छ,  

 अिधक  आशाको लागी  महसुस  छन्।
िवदेशी  कामदार   २०२०   उपाय हो, र  अविध अिधकतम तीन   सीिमत 
भएकोले  िनवासको लािग  र  दुवै चाहेको हो भने एउटा उपाय भएको  

     पहलको 

जापान आउनु  अगाडी मेरो पैसा कमाउने 
 िथयो, तर अब  अनुभव र सीप 

 फाइदाको लािग   चा
कामका , मैले  ण सुिवधा 

 भाग िलंदा  सबैको 
 देखेर मलाई खुिस 

[  ढलान रीबारमा  ग
(बाँयामा िवदेशी कामदार)]

・   : लगभग १,५०,००० येन
↓

・पिहलो  िवदेशी  कामदार (तोिकएको 
): लगभग २,६०,००० येन

↓
・    (उप): लगभग २,९०,००० येन

・   : चीबा
・  भएका : , मचान र
・ : २० करोड़ येन (  २०१७) -
・ िवदेशी कामदार  थालेको:  २०१२
(जनवरी २०१९को   नं.: ४ जना िवदेशी  कामदार, ८ जना  

)

  को 

   र िवदेशी  कामदार  िवदेशी का    
जापानी कामदारको बराबर    अवधारणा , सबै जना िमलेर काम , 

  

काममा     लािग हीरागाना, रोमाजी र  सू  , र धारणा 
बढाउन   आयोिजत  

  र   सहभािगताले जापानी चलनह  र  
 गिहरो समझ बढाएको छ

・१ मिहना:  भाषा र आधारभूत सीप  (     जापान आउनु  अगाडी) 
・१ मिहना: जापानमा जापानी भाषा, चलन र जीवनमा (िवशेष गरी फोहोर र   िवषय)
・२ मिहना पिछ*:     ढलानको  र िवघटन  काममा    
・साढे ३  पिछ*: ‘िवदेशी  कामदार’-को िनवासको    (िनवासको : तोिकएको ), ढलान 

  काम 
・३.८  पिछ*: साइटमा उपको  ४ जना युवा  िसकाउने 
*     पिहलो  िमितबाट

   पेशा बाटो (‘  पथ’)का उ

   पहल र 

िवदेशी  कामदारलाई     
  

   वेतन  

・िवदेशी  कामदारको  २४ मिहनाको अनुभव
・ : , चाप , कम दबाव , , गोलाकार आरा
・जापानी भाषा : N3
・  ढलान ,  र िवघटन  काममा  छ 
・बराबर काम अनुभव भएका जापानी  तुलनामा  िसपालु, र 
साइट  उपको  साइटको आयोजन 

कामदारको 

िफिलिपनो पु
(३०)
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यो   छ िकनभने    सीप   ,  १ सीपको जाँच/ठूलो सवारी इजाजत  
  , एक   समझ   , र    अविध(३-५ )-को 

 अझै लामो समय   

      र िवदेशी कामदारह  कामको लािग  कायम 
  जापानमा    अगाडी र पछािड   पथ बनाउनु  छ

     पहलको 

सीप  होइन, जापानी भाषा पिन िसिकरहेको छु, 
अिन   लागेको छु
संगै काम     लािग 

 नेता  

 िभयतनामी  साझा  जापानी 
  

[ढलानमा   सर  
 ]

पिहलो    : २,४५,००० येनको औसत
तलब (१,४८,०००को आधार तलब)
पिहलो  िवदेशी  कामदार: ३,१५,००० येनको औसत तलब
(१,६६,०००को आधार तलब)

  िवदेशी  कामदार: ३,४०,००० येनको औसत तलब
(१,७०,००० येनको आधार तलब+   ७,००० येन)

・   : यामगाता  
・  भएका : मचान र -
・ : ४.४ करोड़ येन (  २०१७)
・िवदेशी कामदार  थालेको:  २०००
(जनवरी ३१, २०११को   नं.: ४ जना िवदेशी  कामदार, १७ जना िविधक  

)

  
 य

 िभयतनामी    िवकासका लािग  ,   
 र कामदार  िवदेशी  लािग साकार  छ, र जापानमा  अगाडी र पिछ 
 पथ देखाएर र    लािग  बढाउने  ितरेर सीप र यो   लािग  

कायम  छ 

िवदेशी  पिन इन-हाउस सीपको  भाग , अिन सीप  गरे  जापानी 
   , साइटमा समूह नेताको   िदएका छन् 

फाइदाको , कम लागतको    को साथै, एक  लािग घर  ली पिन छ, िवदेशी  
 लािग   

・३  : िभयतनाममा भाषा र  सीपको  (     जापान आउनु  
अगाडी)

・१ मिहना: जापानमा सामूिहक   जापानी भाषा र जापान मा आधारभूत जीवनबारे 
・१ मिहना पिछ*:       काममा   
・३  पिछ*:  देशमा  मा  रहेको   , ठूलो सवारी इजाजत   र 
अपरेटरको    
・५  पिछ*: ‘िवदेशी  कामदार’-को िनवासको    (िनवासको : तोिकएको ), ढलान 

  काम  
・५  पिछ *:  नेताको  ५-८ जना युवा  िसकाउने,  क   साइटमा 

उपको  सहयोग 
*     पिहलो  िमितबाट

   पेशा बाटो (‘  पथ’)का उदाहर

   पहल र 

िवदेशी  कामदारलाई     
  

   वेतन  

・िवदेशी  कामदारको  ३१ मिहनाको अनुभव
・ : आधारभूत सीपको जाँच  ३ (  २ पास भएको) 
・जापानी भाषा : N2
・रेडी-   र     उने काममा  छ
・  सीप र जापानी भाषा सीप छन्, र साइटमा बैठकको लागी 

 उप र सहायकको  मा काम , क  
 िसकाउँदै

कामदारको 

िभयतनामी ष 
(२९)
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  लािग, जसले  एउटा  ठूलो क  जहाज 
 साथ   गरेको छ, िवशेष पानी जहाज  तोिकएको 

 यस  सहज र     
योगदान पुर् याएको छ। यसले    भइरहेको छ। 
नयाँ “  सीप भएको कामदार”  िवदेशी  लागी चाहेको 

 हो, जसले जसले अिधक  सीप   जापानमा लामो  
काम  , जहाँ जहाँ  बढी  छ।

     पहलको 

  काम मेरा   सहयोगले  अब 
 आफैले काम   

म   धेरै सहज छ!

िबदाको िदनमा टेबल टेिनस  र िजममा  । 
कामको लािग लुगा र िदउँसोको खाजा  , जुन कुरा धेरै मदतकारी छ!

  १५,००० येन  छ, संचार र  सिहत,  घर 
पठाउनको लािग पैसा धेरै बाँकी छ।

 A-मा िचिनयाँ काम  िवचार・  नाम: A  
・ : िशकोकू  आिद
・िवदेशी कामदारको  देश: चीन

  को 

नयाँ  कम लागतमा  सुिवधा   ठूलो साइटको फाइदा 

・६ वटा तातामी (  चटाई) भएको िनजी कोठा.     । ・िदउँसोको खाजा   र आफै 

पकाउन पिन  । 

・टेबल टेिनस ठाउँ,  ठाउँ र   गरेर  िलन िजम  

・      मिहना १५,००० येनमा  ।

सुिवधाजनक 

・ठुलो शिपङ  केवल १० िमनेट पैदल   छ, तािक गाडी  छैन

・ खेल मैदानको निजक। फुटबल र  मजा िलन ।

घर  वातावरण

・   र  मिहनाको  ・ िचिनयाँ नयाँ  र शरद ऋतुको , आिदको लािग उपहार

 लािग  

・ दोभाषे साइटमा २४   छन्, कुनै  िबना जीवनको लािग   

・  लािग मािसक  समाचार  जारी  (जापान र चीनबाट, आिदको जानकारी साझा )
१ मिहना:  देशमा जापानी भाषा र आधारभूत  
१ मिहना: जापानमा  
१ मिहना पिछ:      काममा  
३६ मिहना पिछ: पानी जहाज  तोिकएको  कामदारको   

२४ मिहना पिछ: साइट   १० जना जवान  मा  

:  सीप भएको कामदार (१)-को  जापानमा  योजना बनाउने 

   पेशा बाटो (‘  पथ’)का उदाहरणह

   पहल र 
- आरामदायी   वातावरण  

   गरेको रोजगार  कन

 काम

िवदेशी  लािग 
 नयाँ (बा )

 टेबल टेिनस ठाउँ, िब  ठाउँ 
र िजम छ सफा िनजी कोठाआफैले पकाउनको लािग 

साइकल  िदन  (USJ)
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 पाउन      लािग यो उपयोगी  हो, 
जसले पानी जहाज  तोिकएको  िवदेशी कामदा  

    र    ग  मौका  

यो नयाँ “  सीप भएको कामदार”    हा   छ िक  
  नेता र समूहको  िवकास  सीपको थप सुधारले जापान र 

  देश दुबैको िवकासमा योगदान पुर् याउने   छ।

     पहलको 

पानी जहाज  तोिकएको  काम  छु,  
काममा  छु।  B मा     
अनुभव पाएकोले, मेरो जािगरमा  सहज महसुस  सकँे। 
यिद मेरो कुनै  छ भने, अन-साइटको   ठाउँमै दोभाषेको 
मदतले िसकाउँछन्

 साथ  िलन   उपयोगी छ, जसले दयालु 
   िदयो। 

 जापानी भाषा    किहले काही ंजवान 
  ।

   छ र सफा छ, र २०,००० येनको  छ, 
उपयोिगता र संचार लागत सिहत। यो  निजक छ र ब  
लािग आरामदायक छ। 
साइकल िन:  भाडामा िलन , जुन िकनमेल र  लािग 

 छ।

 Bमा काम   िवचार・  नाम: B  
・ :   आिद
・िवदेशी कामदारको  देश: िभयतनाम

  को 

  र  

・िभयतनामी   र िदमागको  साथ काम  सकोस् भनेर   सहयोग  
एक जना -समय िभयतनामी दोभाषे 

・ जापानी   नभई  िभयतनामी  पिन    र 
सहायता      भावना र  र  साथ 
काम   

जापानी िनपुणता
・  अिफसमा एक जना -समय िभयतनामी दोभाषे छ, जापानी भाषा  िसकाउने र  

・  सुधार   जापानी भाषा  लािग   रहेको छ 

・जापान आउनु  अगाडी हरेक    ६ मिहनाको जापानी भाषाको  पाउँछ
रोजगार  आिदमा अनुगमन
・िनयिमत     आयोिजत  (हरेक ३ मिहना)
・एक जना -समय िभयतनामी दोभाषेले जापान र  जीवनको बारेमा   जवाफ 

काम  ठाउँ निजक
・  शहर भएकोले,  सुिवधाको लागी  निजक छ।
・  आवास    छ,  भाडामा िदइएको साइकल  गरेर   पिन िवचार 

६ मिहना:  देशमा जापानी भाषा र आधारभूत  
२ मिहना: सीप,  र जापानी जीवनबारे जापानमा 
जापानमा आगमन  २ मिहना:     अन-साइट 

 काममा   
 (१) र (२) पुरा गरेकोमा (कुल ३६ मिहना):   ङ सीप  

जाँच
  घर , र जापानमा पुनः  गरेपिछ: पानी जहाज  

तोिकएको  कामदारको   
तोिकएको  पुरा  पिछ:  सीप भएको कामदार (१)-मा  

भएको (योजना भएको) (कुल िमलाएर   समूह नेताको लािग बाटो)

   पेशा बाटो (‘  पथ’)का उ

   पहल र 
-    बनाउने कामको  वातावरण

   गरेको रोजगार  कन

कारखाना निजकै  ( )  सा     
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धेरै   छन्, र िवदेशी  जापानमा  
 नतीजा देखाउन जारी   मौका िदने यो  िवदेशी 

 लािग र  लािग दुबै धेरै  छ। 
केिह   जहाज  बारे सबै कुरा   भएकोले,   

   लामो    लािग यो ठूलो अवसर हो।

     पहलको 

मेरो काम मन 

यिद  छ भने, म जापानमा अझै लामो अविध  काम ग  
 (करीव ५ )।

  वातावरण    छ। वायरलेस 
LAN भएकोले, मेरो  जिहले पिन   रहन  

कारखानाको निजक एउटा   छ। म धेरै कृत  छु, 
िकनिक िफिलिपनो भएकोले मलाई  धेरै मन । 
मानिसक  साथ   िकनभने जापानले  कानून 
र  राखेको छ। 
उपयोिगता सिहत १८,००० येनको   भएकोले  

 लािग बचत   

 मलाई कामको लुगा, जाडोका  र त  
आिद  

 C-मा काम   िवचार・  नाम: C ・ : चुगोकु 
・ िवदेशी कामदारको  देश:

  को 

अझै   समय
・   र     आयोिजत , फन  

 साथ, जसले जापानमा  लािग रमाईलो बनाउँछ। यसले िवदेशी का  बीच र 
िवदेशी  तथा जापानी  िबच ठूलो  छ, जसले आपसी 
सहयोगको िवकासको लािग   

・  देशमा   मन   को लागी एउटा बा    छ।
  िविनमय

・     लाभ उठाउँदै, हामी एथलेिटक  र , आितशबाजी 
 र  आिद     छौ।ं हामी समुदाय सफा 

 भाग िलएर समुदायलाई योगदान पिन ।  , हामी  
  समझ बढाउन र , आरामदायी  वातावरण बनाउन सकेका छौ।ँ

 जीवनको 
・ सिजलैसँग  देशमा भएका    लािग वायरलेस Wi-Fi छ।  
・ िवदेशमा  भार  कम  लािग  र  मातृभाषामा  सिहत िनयिमत 

 आगमन  २ मिहना अगाडी:  देशमा जापानी भाषा 
 आगमन  १ मिहना पिछ: जापानमा जापानी जीवन र भाषा  
 मािथ    पिछ:    रंगरोगन काममा  
३६ मिहना पिछ:    (३)-को  िसपालु रंगरोगन  कामदारको 

  
(योजना भएको)

   पेशा बाटो (‘  पथ’)का उ

   पहल र 
-     लाभ उठाउने  िविनमय र  समयको लािग 

   गरेको रोजगार  कन

 मा भाग 
िलँदै

  त समुदाय सफा गितिविधह  
भाग िलँदै

⑤－６



कृिष  िवदेशी     उ

[    िसंहावलोकन ] (  २०१८को िहसाब अनुसार) 
: 

: ८ जना -समय, ४ जना  , ४ जना अंशकािलक
हद: ९८० वटा  

(   ५० लाख वटा एक-िलटर बोतलको )

[  ]

  गरेको: जून २०१५ ( )

हाल सबै लगभग १,३०,००० येनको तलब भएका २०-२९  उमेरको  [   
 पहल]

・  भाडामा िलँदा साइटमा   

・  लािग  आवासको 
(६ जनाको लािग दुइटा भवन)

(लगभग ५ करोड़ येनको  )

・ “एक     गरौ”ँ   

  सिहत,  वरपरको इलाका  
  र   आिद  

 िफिल   
जापानी  शाखा 

 अगािड उड्छ

    
, ८ वटा तातामी भएको कोठा,  

कोठा, नुहाउने ठाउँ र टोइलेट छन्

एक जना  (दाँया) : 
“तलब  छ र कोठा आरामदायक छ, र 

 देशमा मेरो  एउटा  
र एउटा मोटरसाइकल  सकेको छ।”

[    िसंहावलोकन] (जनवरी २०१९को िहसाब अनुसार)

: कागवा  

: ४ जना -समय, १० जना  , २ जना 
अंशकािलक
हद: ५५ (सलादको साग, 

  आिद)

[   र    , आिद]

・२००४  ( )

・ -समय जापानी  बराबरको उपचार र  ली
・एक जना केिट  (  )  िवभाग     
िथयो 
・   मापन   र   सुधार  छ 

・   अगाडी   १० गुणा बढी छ
[   /   संगठन/   प ]

・    आएका पिहलाको   इ   छन् 
र एउटा सहयोग   संगठन बनाएका छन् 

・२० वटा   २०११ मा   संगठनको आयोजना गरे 
・  समुदायसँग    बनाउन सावधानीपू     

  भाग िलने  िदने, र  कोरसमा  
 गाउँदै 

 (बीच) िन  
अनुसार सलादको सागको 

खेतमा काम  
 

खेती – तरकारी
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