[१] जापान पुनः प्रवे श गनुय अक्रि जापान बाक्रहर रहे को बेलामा क्रभसाको बसोबास म्याद नािेको व्यस्ि र [२]
बसोबास योग्यिा प्रमाणपत्रको मान्य म्याद नािेको व्यस्िको बसोबास योग्यिा प्रमाणपत्र जारी आवे दनबारे

२०२० जून २६
（२०२१ जुलाई ५मा नक्रवकरण गररएको）

जापान अध्यागमन सेवा एजेन्सी
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िलको [१] र [२] अनुसार पेस गने कागजाि सरलीकरण गररएको छ। साथै सामान्य अवस्थामा भन्दा क्रछटो परीक्षण गररनेछ।

[१] ज प ि पु िः प्रिेश गिुा अनि ज प ि ब नहि िहे को बेल म
निस को बसोब स म्य द ि िेको व्यक्ति

〇 यसम ज प ि पुिः प्रिेश गद ा , ज प ि ब नहि ज िु अनिको गनतनिनर् निििण ि
प रिि रिक तथ क या क्तस्थनत आनदम परििताि ििएको व्यक्तिहरू पदा छि्।

यसमा पने व्यस्िहरू

〇 निम्न मध्ये दु बैम पिे व्यक्तिहरू
・ज प ि पुिः प्रिेश अिुमनतद्व ि ज प ि प्रिेश गिे म्य द २०२० स ल जिििी १ त रिख
ि सोिन्द पनछ िएको व्यक्तिहरू
・ती व्यक्तिहरु जसको ज प ि पुिः प्रिेश अिुमनतद्व ि ज प ि प्रिेश गिे म्य द एजेन्सीले
छु ट्टै तोनकएको नमनतम सम प्त हुिेछ, जुि नमनत ह ल िहे को दे श ि क्षेत्रद्व ि सांक्र मक
िोग कोिोि ि इिस (कोनिड -१९) सांक्रमण फैनलिब ट िोक्नको ल नग लग एको दे श
प्रिेश प्रनतबन्ध हट इएको नदिदे क्तख ६ मनहि ि त्यो िन्द ल मो समय पनछ पछा ।
(२०२१ अनप्रल १६ त रिखम ल गु हुिे अिर्ी लम्ब्य इएको छ)
(नोट १) यसमा क्रभसाको बसोबास म्याद समाप्त हुने क्रमक्रिसम्म 1 मक्रहना भन्दा कम भई म्याद
क्रभत्र जापान पुनः प्रवे श गने क्रमक्रि पक्का नभएको व्यस्िहरू पक्रन पदय छन्।
(नोट २) जापान पुन: प्रवे श गने ब्यस्ि समेि

[२] बसोब स योग्यत प्रम णपत्रको म न्य म्य द ि िेको व्यक्ति
〇यसम अनिल्लो पटकको आिेदि निििणम परििता ि
ििएको व्यक्तिहरू पदा छि्।
※ बसोब स योग्यत प्रम णपत्रको म न्य अिनर्ब िे
स म न्यतय 3 मनहि म न्य हुन्छ ति अपि दको
रूपम , उि प्रम ण-पत्रको ज िी समय अिुस ि फ़िक
फ़िक म न्य अिर्ी गरिएको छ (नबस्तृ तम यह ां)
(नोट) यसमा योजना गररएको जापान प्रवेश क्रमक्रिसम्ममा
बसोबास योग्यिा प्रमाणपत्रको मान्य अवक्रि नाक्रिसकेको हुने
व्यस्िहरू पक्रन पदय छन्।

(नोट ३)「उच्चस्तररय पेशा २ नम्बर」क्रभसामा रहनु भएका ब्यस्िको हकमा पक्रहलेको कृयाकलाप
अनुसार「उच्च स्तररय पेशा १ नम्बर」（१,२,३ मध्ये कुनै एक）क्रनबे दन क्रदनुहोस् ।

आवश्यक कागजािहरू

・आिेदि फ ि म
* आफ्नो बसोबास योग्यिा (क्रभसा) सँ ग क्रमल्ने "बसोबास योग्यिा प्रमाणपत्र जारी आवे दन
फाराम" प्रयोग गनय अनुरोि गदय छ ।ौं
・ज प ि नित्र्य उिे निक य आनदले तय ि गिे को बय िपत्र
* सौं लग्न गररएको सन्दभय ढाँ चा (फरक िाक्रलका १, फरक िाक्रलका २) हे रेर बनाउनुहुन
अनुरोि गदय छ ।ौं
・पनहले को िे नसडे न्स क डा को प्रनतनलनप
* रे क्रसडे न्स काडय मा लेस्खएको जानकारी क्रनश्चय गनय सक्रकने भएमा, फोटो वा फ्याक्स भए पक्रन
स्वीकार गररनेछ। पेस गनय नसक्ने खण्डमा, त्यसको कारण लेस्खएको व्याख्यापत्र (जुनसु कै
ढाँ चामा भए पक्रन हुन्छ) पेस गनय अनुरोि गदय छ ।ौं

आवेदनको
म्याद

・आिेदकले बनसिहे को दे श/क्षेत्रको ल नग िोिल कोिोि ि इस (कोनिड-१९) फैनलिदे क्तख िोक्नको ल नग
सम्बक्तन्धत प्रिेश प्रनतबन्धहरू हट इएको ६ मनहि पनछ ि अध्य गमि सेि एजे न्सीले छु ट्टै तोनकएको नमनत
िन्द अग डी
* “अध्य गमि सेि एजे न्सीले छु ट्टै तोनकएको नमनत” भने लगभग ३ मक्रहना अगाडी एजेन्सीको वेबसाइटमा आक्रद
िोषणा गररने छ।




・आिेदि फ ि म
* आफ्नो बसोबास योग्यिा (क्रभसा) सँ ग क्रमल्ने "बसोबास योग्यिा प्रमाणपत्र जारी
आवे दन फाराम" प्रयोग गनय अनुरोि गदय छ ।ौं
・ज प ि नित्र्य उिे निक य आनदले तय ि गिे को बय िपत्र
* सौं लग्न गररएको सन्दभय ढाँ चा (फरक िाक्रलका १, फरक िाक्रलका २) हे रेर
बनाउनुहुन अनुरोि गदय छ ।ौं
・ज िी गरिसकेको बसोब स योग्यत प्रम णपत्र (मू ल ि प्रनतनलनप)
* क्रभसा आवे दन गने बे ला नै बसोबास योग्यिा प्रमाणपत्र पेश गररसकेको आक्रद कारणले गदाय अक्रहले
प्रमाणपत्रको मुल वा प्रक्रिक्रलक्रप पेश गनय नसक्ने खण्डमा, त्यसको कारण लेस्खएको व्याख्यापत्र
(जुनसु कै ढाँ चामा भए पक्रन हुन्छ) वा क्रभसा आवे दनको रक्रसदको प्रक्रिक्रलक्रप पे श गनय अनुरोि
गदय छ ।ौं
・२०२२ जु ल ई ३१ त रिखम ि त्यसपनछ, ि ज प ि अध्य गमि सेि एजे न्सीले तोनकएको नमनत िन्द
अग डी
* “अद्यागमन सेवा एजेन्सीले िोक्रकएको क्रमक्रि” भने लगभग ३ मक्रहना अगाडी एजेन्सीको वे बसाइटमा िोषणा
गररने छ।

दु बैको अवस्थाको प्रक्रिया अवक्रि लगभग २ हप्ता हुनेछ। [१]को खण्डमा अक्रिल्लो पटकको अनुमक्रि र [२]को खण्डमा अक्रिल्लो पटकको बसोबास योग्यिा प्रमाणपत्र जारी गरे पक्रछ पाररवाररक
िथा कायय स्स्थक्रि आक्रद पररविय न भएको जस्ता अवस्थाहरूमा, आवश्यकिा अनुसार अन्य प्रमाण सामग्री पेस गनय भक्रनन सक्छ (यस्तो अवस्थामा, परीक्षण गनय बढी समय लाग्न सक्छ।)।
बसोबास योग्यिा "स्थायी बसोबासी" र "क्रनिाय ररि स्थायी बसोबासी" िथा "क्रवशेष गक्रिक्रवक्रि" मध्ये सावय जक्रनक सू चनामा नपने गक्रिक्रवक्रि क्रनक्रदयष्ट गरे को व्यस्ि, बसोबास योग्यिा प्रमाणपत्र जारी
आवे दनको दायरामा नपने हुनाले, जापानको दू िावास आक्रदमा क्रभसाको लाक्रग आवे दन क्रदनुहोस् । (क्रबस्तृ ि क्रबवरणको लाक्रग यह ां (स्थ यी बसोब सी) अथवा यह ां (“निर् ा रित स्थ यी बसोब सी"
तथ "निशेष गनतनिर्“)। साथै अन्य बसोबास योग्यिा चाहने िर जापानमा आवे दन प्रक्रिक्रनक्रि नभएको अवस्थामा पक्रन राजदू िावास आक्रदमा क्रभसाको लाक्रग आवे दन क्रदनुपनेछ।

