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सुमा

िवदेशी नागिरकलाई रोजगार िदने स पूण
रोजगारदाताहको लािग
िवदे शी नागिरकलाई "अयागमन

यव

ापन तथा शरणाथ माणीकरण ऐन"

(अयागमन ऐन) मा तोिकएको बसोबास योयताको दायरा िभ रहेर जापानमा काम गन

वीकृित िदइएको छ। तसथ रोजगारदाताले िवदेशी नागिरकलाई रोजगार िदने बेला, रे िजडेस

काड आिदारा उत यितले जापानमा काम गन वीकृित पाएको छ वा छै न, िनय गनु
आवयक छ।

हाल 2019 साल अटोबरको िवदेशी कामदारको सङ् ¤या लगभग 16 लाख 60 हजार

जना रहेको छ जुन हालस§मको सबै भदा उ¨च सङ् ¤या हो। तर हाल 2020 साल जनवरीमा
जापानमा अवैध «पमा बसोबास (ओभरटे) गन® िवदेशी नागिरकको सङ् ¤या लगभग 83
हजार जना रहेको र ती मये धेरैले अवैध रोजगार गिररहेको अनुमान गिरएको छ।

टो±ो महानगरपािलकाले स§पूण रोजगारदाताह«लाई िवदेशी नागिरकलाई रोजगार

िदने बेला यान िदनुपन® कुराह« सही ढंगमा बुµ म¶त गनुका साथै "अवैध रोजगार रो·े
वातावरण बनाउन" सहयोग िलनको लािग यो पुितका तयार गरे को छ।

अवैध पमा बसोबास (ओभरटे) गन िवदेशी नागिरकको पिरवतनशील सङ् या
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रोजगार िदन नने िवदेशी नागिरकको बारे मा
िन उिलिखत िवदेशी नागिरकहलाई काम गन वीकृित िदइएको छै न।

1

अवैध पमा जापानमा बसोबास (ओभरटे) गिररहेको यित र
जबरजती िफता पठाइने यित
(उदाहरण)
●

अवैध पमा बसोबास गिररहेको यित (ओभरटे गन यित) र

अवैध पमा जापानमा वेश गरे को यित
● जबरजती िफता पठाउने कुराको िनणय भइसकेको यित

2

3

काम गन वीकृित नभएको बसोबास योयता भई, काम गन अनुमित
ा¢त नगरे को यित
(उदाहरण)
● पयटन जता छोटो अविधको बसाइमा जापान वेश गरे को यित
● िवदे शी िव£ाथ¥ र शरणाथ¥ माणीकरणको लािग आवेदन दता गरी,
काम गन अनुमित ा¢त नगरे को यित

काम गन वीकृित भएको तर वीकृित ा¢त दायरा बािहरको
काम गन यित
(उदाहरण)
● िवदे शी खानाको कूक वा भाषा िव£ालयको
िश©कको पमा वीकृित ा¢त गरे को भए
तापिन, कारखाना आिदमा साधारण कामदारको
पमा काम गन यित
● तोिकएको समय भªदा बढी काम गन िवदे शी िव£ाथ¥
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िवदेशी नागिरकलाई रोजगार िदने बेला…

1

सुमा रे िजडेस काड िनय गनुहोस्।

2

सपिछ
"बसोबास योयता" र "बसोबास अविध" िनय गनुहोस्।

3

यसका साथै "ितबित काम छ वा छै न ", "बसोबास
योयता बािहरको गितिविधको अनुमित छ वा छै न",
"िवतृत िववरण उलेखप®को िववरण" आिद िनय
गरी, रोजगार िदन स¯व छ वा छै न िनणय गनुहोस्।

P4～P5

P6～P7

P6～P13

4

अ°मा िवदेशी नागिरकलाई रोजगार िदएपिछ अिनवाय
पमा हेलो वकलाई जानकारी गराउनुहोस्।

P14

िवदेशी कामदारको रोजगार सबी िनदिशका ● 3

रे िजडेस काड भनेको के हो?
लामो अविध जापानमा बसोबास गन¡ िवदेशी नागिरकको लािग जारी गिरने काडलाई रे िजडे¤स काड भिनछ र
सामा¥तया िवशेष ायी बसोबासी बाहेक अ¥ रे िजडे¤स काड नभएको यितले जापानमा काम गन पाउनेछैन।
िन ① ~ ⑥ मये कुनैमा पिन नपन यितह रे िजडेस काड जारीको दायरामा पन यितह
("मयमदेिख लामो अविध बसोबास गन यित" भिन छ) न्।
① "3 मिहना" वा सोभदा कमको बसोबास अविध तय गिरएको यित
② "छोटो अविधको बसाइ" को बसोबास योयता तय गिरएको यित

③ "कूटनीित" अथवा "सरकारी कामकाज" को बसोबास योयता तय गिरएको यित

④ "िनिद ट गितिविध" को बसोबास योयता तय गिरएको ताइवान-जापान सब संघको जापानको कायालय

 तथा सां कृितक ितिनिध कायालय आिद) अथवा जापानको यालेटाइन जनरल
(यसमा ताइपे जापान आिथक
ितिनिध िवभागको कमचारी वा उनीहको पिरवारको सदय

⑤ िवशेष ायी बसोबासी

⑥ बसोबास योयता नभएको यित

रे िजडेस काड जारीको दायरामा पन यितको उदाहरण

○ जापानी नागिरकसँग वैवािहक
सबमा रहेको यित
○ कपनी आिदमा कायरत
यित

○ िवदेशी िवाथ
○ भूतपूव जापानी नागिरक
○ ािविधक िशाथ
○ ायी बसोबासी आिद

रे िजडेस काड जारीको दायरामा नपन यितको उदाहरण
○ पयटक
○ कूटनीितÚ
○ अवैध पमा जापानमा बसोबास
(ओभरटे) गिररहेको यित आिद

रे िजडेस काड नबर

नमुना

याद सिकने िमित

रे िजडेस काडमा "याद सिकने िमित"  छ।
ायी बसोबासी र उ¡च द िवशेष¥ 2 भएको यित

16 वष वा सोभदा बढी उमेरको यित
16 वष भदा कम उमेरको यित

जारी िमितदेिख 7 वषको अविध
16 वषको जØिदन सम

16 वष वा सोभदा बढी उमेरको यित
16 वष भदा कम उमेरको यित

बसोबास अविधको याद पूरा Éने िमितसम
बसोबास अविधको याद पूरा Éने िमित वा 16 वषको
जØिदन म¨ये जुन पिहले आउँ छ, Ùही िमितसम

ायी बसोबासी र उ¡च द िवशेष¥ 2 बाहेकका यित

रे िजडे¤स काडको याद सिकने िमितको नवीकरण आिदको लािग निजकको अ¨यागमन सेवा ©यूरोमा
सपक गनुहोस्।
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रे िजडेस काडको कीत रोकथामका उपायह
ािफक हिरयो रङ्गमा पिरवतन  छ।
काडलाई तल मािथ ढÜकायो
भने MOJ को अर
विरपिरको àािफक
गुलाबीबाट हिरयोमा पिरवतन
Éछ।

बायाँ पिको छे उ गुलाबी रङ्गमा पिरवतन  छ।
काडलाई तल मािथ ढÜकायो भने
हिरयो रङ् ग गुलाबीमा पिरवतन
Éछ।

होलोाम 3D आकारमा हिल छ।

  छ।
अरको सेतो र कालो रङ्ग पिरवितत
चाँ दी रङ् गको होलोàाम हेन¡
कोण 90 िडàी पिरवतन गर्यो
भने अरको सेतो र कालो
 Éछ।
रङ् ग पिरवितत

काडलाई दायाँ बायाँ ढÜकायो भने
MOJ को होलोàाम 3D आकारमा
दायाँ र बायाँ हिÜलछ।

काडको वाटरमाक अर देिख छ।
अँ¨यारो ठाउँ मा काडको अगािडको
भागमा Ù तेिजलो काश पारे र
हेर्यो भने दायाँ को िचäमा
देखाइएको जसरी "MOJMOJ..."
को वाटरमाक अर देिखछ।

नकलीदेिख
सावधान

रे िजडेस काड आिदको वैधता िनय गन सिकछ!

िहजोआज नकल गरी बनाइएको रे िजडे¤स काडह फेला पिररहेका छन्।
तर जापान अ¨यागमन सेवा िवभागको WEB साइट "रे िजडे¤स काड आिदको नबरको याद
सबी जानकारी जाँ चबुझ" मा रे िजडे¤स काड आिदको नबर जता आव²यक िववरण टाइप
गरी, टाइप गिरएको काड नबरको याद समात भइसकेको छ वा छै न, िन´य गन सिकछ।

https://lapse-immi.moj.go.jp/

साथै जापान अ¨यागमन सेवा िवभागको WEB साइटमा रे िजडे¤स काड आिदको िवशेष िववरण
सावजिनक गिरएको छ। रे िजडे¤स काड आिदको IC िचपमा रे कड भएको जानकारी िरिडङ
गनको लािग मेिसनहको िनमाण तथा िबÇी भइरहेको Éनाले, यता मेिसनहको योग गरी
िरिडङ गिरएको फोटो र वातिवक काडको तुलना गरी, िवÊसनीय रे िजडे¤स काड हो वा होइन
भËे कुरा िन´य गन सिकछ।

http://www.immi-moj.go.jp/news-list/120424_01.html
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रे िजडेस काडको जानकारी िनय गन तिरका
अगािडको भागको नमुना

①

④
⑤
⑥

②
③

⑦
① नाम
② बसोबास योयता
③ बसोबास

अविध (याद
पूरा ने िमित )

④ िनवास ल
(ठे गाना)

⑤ ितबित

काम छ वा छै न

सामा²तया नाम अङ् ¶ेजी अ·फाबेटमा ले¸ु पदछ। नाममा खाजी योग भएको
यितहले खाजी पिन ले¸ सेछन्। तर अनािधकािरक नाम (िनकनेम) भने
लेिखनेछैन।
बसोबास योयता नभएको यितको लािग काड जारी गिरनेछैन।

बसोबास अविधको याद पूरा ने िमितसम जापानमा रहन सिकनेछ। याद पूरा ने
िमित िबितसकेको यितलाई अवैध पमा जापानमा बसोबास गन यित मािननेछ।
यिप आवेदन िदएको (⑨ हेनह
ु ोस्) यितह याद पूरा ने िमितदेिख 2 मिहना
निबतेसम अथवा आवेदनको नितजा नआएसम, ② को बसोबास योयतामा जापानमा
बसोबास गन सेछन्।

पिरवतन भएको खडमा, पछािडको भागमा लेिखएको छ।

ितबि¢त काम छ वा छै न भ£े कुराबारे , तलको उदाहरणमा देखाइएको जसरी लेिखएको
छ।
"ितबि¢त काम छै न"
→ ितबि¢त काय िववरण छै न।
"बसोबास योयता बमोिजमको काम मा§ गन सिकने"
→ ② को बसोबास योयतामा तोिकएको काम मा§ गन पाइनेछ।
"िव¨तृत िववरण उªलेखप§«ारा तोिकएको काम मा§ गन सिकने"
° गिरएको ने नाले,
→ िव¨तृत िववरण उªलेखप§ (10 पृ®ठ हेनह
ु ोस्) मा काम िनिद®ट

िव¨तृत िववरण उªलेखप§ पिन िन±य गनुहोस्।
"काम गन नपाउने"

→ सामा²तया काम गन पाउनेछैन। तर पछािडको भागको बसोबास योयता बािहरको
गितिविधको अनुमित लेखक
े ो ठाउँ (⑧ हेनह
ु ोस्) मा "अनुमित छ" भनेर लेिखएको भएमा,

⑥ अनुहारको
फोटो

´हाँ लेिखएको िववरणको सीमा िभ§ रहेर काम गन सिकनेछ।

रे िजडेस काडको याद पूरा ने िमितमा "16 वषको जिदनसम" भनेर लेिखएको
काडमा फोटो नेछैन।
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िवदेशी नागिरकलाई रोजगार िदने बेला रे िजडे स काड िनय गनुहोस्!
पछािडको भागको नमुना

⑧

在留資格変更許可申請中

⑨

⑩
नमुना

⑦ जारी गन
िनकाय

⑧ बसोबास

योयता
बािहरको
गितिविधको
अनुमित
लेखेको ठाउँ

⑨ आवेदन रे कड

⑩ पिछलो

िमितमा जारी
गिरने
सिहछाप

2019 साल माच 31 तािरखसममा जारी गिरएको रे िजडेस काडमा "²ाय मÃी" भनेर
लेिखएको छ।

अनुमित ा¹त भएको भएमा, यो ठाउँ मा तलको उदाहरणमा देखाइएको जसरी लेिखएको छ।
"अनुमित: सामा²तया 1 ह¹तामा 28 घटा वा सोभदा कम, वय¨कको मनोर½जक
यवसायको काम बाहेक"
→ एक भदा बढी ठाउँ मा पाट टाइम (आ¿बाइतो) गन भए तापिन, 1 ह¹ताको कुल समय
28 घटा िभ§ नुपनछ।

"अनुमित: बसोबास योयता बािहरको गितिविधको अनुमितप§मा लेिखएको दायरामा
पन गितिविध"
→ यो कुरा लेिखएको खडमा, बसोबास योयता बािहरको गितिविधको अनुमितप§ (9
पृ®ठ हेनह
ु ोस्) पिन िन±य गनुहोस्।
बसोबास अविध नवीकरण अनुमितको आवेदन िदएको भएमा वा बसोबास योयता
पिरवतन अनुमितको आवेदन िदएको भएमा, यो ठाउँ मा लेिखएको छ। साथै आवेदन
िदएको यितह याद पूरा ने िमितदेिख 2 मिहना निबतेसम अथवा आवेदनको
नितजा नआएसम, ② को बसोबास योयतामा जापानमा बसोबास गन सेछन्।

जापानमा वेश गदा रे िजडेस काड जारी गिरने िवमानÅलह, िसिÆतोसे िवमानÅल,
नािरता िवमानÅल, हानेदा िवमानÅल, Çयुबु िवमानÅल, कासाइ िवमानÅल,
िहरोिसमा िवमानÅल र फुकुओका िवमानÅल न्।
अ² िवमानÅलह आिदमा पासपोटमा "रे िजडेस काड पिछªलो िमितमा जारी गिरनेछ"
भनेर लेिखछ। य¨तो अवÅामा, मÉयमदेिख लामो अविध बसोबास गन यितले
नगरपािलका वा गाउँ पािलकामा िनवास Åल (ठे गाना) सूिचत गराएपिछ, जापान अÉयागमन
सेवा िवभागबाट लाक माफत िनवास Åल (ठे गाना) मा रे िजडेस काड पठाइनेछ।
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बसोबास योयता के कता िकिसमका छन्?
बसोबास योयता

● ितबि

बसोबास योयताको उदाहरण (पेसा आिद)

त काम नभएको बसोबास योयता

ायी बसोबासी

ाय मीबाट ायी अनुमित ात यि त (िवशेष ायी बसोबासी बाहेक।)

ु वा धमप
ु ी
जापानी नागिरकको पित वा पनी आिद जापानी नागिरकको पित वा पनी सहोदर सतान र धमप
ायी बसोबासीको पित वा पनी आिद

ायी बसोबासी, िवशेष ायी बसोबासीको पित वा पनी तथा जापानमा ज भई िनरतर बसोबास गिररहेका सहोदर सतान

िनधािरत ायी बसोबासी भूतपूव जापानी नागिरकको तेो पुता, तेो मुलक
ु का पुनािपत शरणाथ, चीनमा बाँ की रहेर ही बसोबास गद आइरहेका जापानी नागिरकह आिद

● काम गन¡ वीकृित भएको बसोबास योयता (कायिववरण तोिकएका)
कूटनीित

सरकारी कामकाज
ा¥यापक

िवदेशी सरकारको राजÔत, मी, वािणÕ Ôत, ितिनिधमÖडल सदयह आिद तथा उनीहको पिरवार

िवदेशी सरकारको राजÔतावास, वािणÕ Ôतावासको कमचारी, अतरािÄटË य संगठन आिदबाट सावजिनक
मािमलामा पठाइने यि त आिद तथा उनीहको पिरवार
िव£ िव¤ालय ा¥यापक आिद

कलाकािरता

सङ् गीतकार, िचकार, सािहकार आिद

© गितिविध
धािमक
पकािरता

उ°च द± िवशेषÇ

© संगठनबाट पठाइने धम चारक आिद
िवदेशको धिमक
िवदेशी स¬चारमा¥यमको संवाददाता, ®ामरा ¯यान
उ°च द±को पेसागत द± भएको यि त

यवसाय स¬चालन, यवापन क¯पनीको स¬चालक, यवापक
कानून, लेखा स¯ब
िचिक³ा

ी काय विकल, माणप ात सावजिनक लेखापाल आिद

अ¥ययन-अनुस

ान

िश±ा

इिजिनयर, मानिवकी तथा
अतरािÄटË य िवशेषÇ
क¯पनी िभको स¶वा
© केयर
निसङ
मनोर¬जन
सीप

©
िनिदÄट
ािविधक सीप

ािविधक िश±ण

िचिक³क, नस, दाँ तको िचिक³क आिद
सरकारी िनकाय वा क¯पनी आिदको अनुस

ानकता

िन´ मा¥यिमक िव¤ालय, उ°च मा¥यिमक िव¤ालय आिदको भाषा िश±क आिद
मेकािनकल इिजिनयर, दोभासे, िडजाइनर, िनजी क¯पनीको भाषा िश±क, माक¡िटङको काम गन¡ कमचारी
आिद
िवदेशको कायालयबाट स¶वा भएको यि त
©
सिटफाइड
केयर वकर
कलाकार, गायक, डा¹सर, यावसाियक खेलकुदको खेलाडी आिद
िवदेशी खानाको कूक, खेलकुद िश±क, हवाईजहाज आिदको चालक, ब½मूÓ धातु आिद शोधन गन¡
यि त आिद

© केयर, भवन सफाइ, मोिÍडङ उ¤ोग, औ¤ोिगक मेिसनरी उÎपादन उ¤ोग,
© औ¤ोिगक ±े (निसङ
िनिदÄट
इलेि टË क तथा इले टË ोिनक जानकारी स¯बि त उ¤ोग, भवन िनमाण, पानीजहाज िनमाण तथा जहाज
मेिसनरी औ¤ोिगक, सवारी साधन ममत सÐार, एयरÑाÒट, होटेल, कृिष, माछा मान¡ उ¤ोग, खा¤ तथा पेय
पदाथ उÎपादन उ¤ोग, रे टु रे¹ट) मा काम गन¡ यि त
ािविधक िश±ाथ

● काम गन¡ वीकृित नभएको बसोबास योयता
सां कृितक गितिविध

छोटो अविधको बसाइ
िवदेशी िव¤ाथ

जापानी संकृितको अनुस

िव£ िव¤ालय, जुिनयर कलेज, ािविधक कलेज, उ°च मा¥यिमक िव¤ालय, िन´ मा¥यिमक िव¤ालय,
ाथिमक िव¤ालय, यावसाियक िव¤ालय तथा अ िविभº िव¤ालयह आिदको िव¤ाथ तथा छाछाा

िश±ण
पािरवािरक बसाइ

ानकता

पयटक, स¯मेलनको सहभागी आिद

िश±ाथ
जापानमा बसोबास गन¡ िवदेशी नागिरकले पालन पोषण गन¡ पित वा पनी र सतान
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● काम गन िम¼े वा निम¼े भºे कुरा तोिकएको गितिविध िववरण अनुसार ½ने
© गितिविध
िनिदÄट

© गिरएको गितिविधह
ाय मी×ारा ेक िवदेशी नागिरकको लािग िवशेष पमा िनिदÄट
© होिलडे, िव£ िव¤ालय आिदबाट ¾ातक गरे पिछ काम खोÀे िÑया
(कूटनीितÇ आिदको घरे लु कामदार, विकङ
© साझेदारी स¯झौता अनुसार िवदेशी नागिरक नस र सिटफाइड
©
गन¡ िनरतर काम खोÀे यि त, आिथक
केयर
वकरको िनवेदक आिद)

उदाहरणको पमा मुख पेसाह उÁलेख गिरएको छ। यी बाहेक अ पेसाह पिन ½नाले, िवतृत
जानकारीको लािग निजकको अ¥यागमन सेवा Âयूरोमा स¯पक गनुहोस्।

बसोबास योयता बािहरको गितिविधको अनुमितको बारे मा
ितबि त काम नभएको बसोबास योयता बाहेक अ यि तले बसोबास योयतामा तोिकएको गितिविध
बाहेकका गितिविध गन¡ खÖडमा, अिÛम पमा बसोबास योयता बािहरको गितिविधको अनुमित िलनुपन¡छ।
यो अनुमित, ①वीकृित िसल (पासपोटमा टाँ िसएको ½छ) अथवा ②बसोबास योयता बािहरको गितिविधको
अनुमितप×ारा िनÜय गन सिकछ। साथै रे िजडे¹स काडको पछािडको भागमा पिन लेिखएको ½छ (7 पृÄठ
हेनह
ु ोस्)।

नमुना ①

नमुना ②

िवदेशी िव¤ाथ आिद, रे िजडे¹स काडको ितबि त काम छ वा छै न लेखक
े ो ठाउँ मा (6 पृÄठ हेनह
ु ोस्) "काम गन
नपाउने" भनेर लेिखएको यि तको बसोबास योयता बािहरको गितिविध, तलको तािलका अनुसार रहेको छ।

बसोबास योयता

1 हतामा काम गन सिकने समय

शैिक संाले सामा तया तो े लामो
िबदाको अविध मा काम गन सिकने समय

ित िदन 8 घटा वा सोभदा कम

िवदेशी िवाथ
पािरवािरक बसाइ
 गितिविध
िनिदट

(िनरतर काम खोÀे यि त अथवा उ त
यि तसँग स¯बि त पािरवािरक बसाइ
गितिविध गन¡ यि त)

सां कृितक गितिविध

घटा वा सोभदा कम
यितगत पमा अनुमित िववरण तय गिरनेछ

* तर वयकको मनोरजक यवसाय आिदमा काम गन पाइनेछैन!
(¾ाक, बार, मनोर¬जन पाक, लभ होटेल, डा¹सहल आिदमा काम गन पाइनेछैन।)
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अ िन य गनुपन कागजातह
रे िजडे°स काड बाहेक, बसोबास यो¤यता र कामको िववरण आिद िन±य गन कागजातको पमा िन²
कागजातह छन्।

① अवतरण अनुमित िसल
िवमान

ल आिदमा पिहलो पटक वा पुनः जापान वेश

(अवतरण)

अनु म ित

िदइएको

िवदे श ी

नमुना

नागिरकको

पासपोटमा टाँ िस छ। बसोबास योयता, बसोबास अविध
तथा बसोबास याद आिद लेिखएको  छ।

② िवतृत िववरण उलेखप

③ रोजगार अनुमित माणप

³
"िनिद´ट
गितिविध" आिद भएको यितको लािग

आवेदन बमोिजम जारी गिर छ। रोजगारदाताहले

³
बसोबास यो¤यता "िनिद´ट
ािविधक सीप",
जारी गिरछ। िवतृत िववरण उलेखप£मा

काम गन वीकृित िदइएको िवदे शी नागिरकको

रोजगार िदन चाहेको िवदे शी नागिरकले कतो

जापानमा गन सिकने गितिविध आिद लेिखएको

काम गन सछ भे कुरा यो माणपमा िनय

तापिन काम गन नपाउने यित पिन ¥ने ¥नाले,

उत यितलाई नोसानी पुे काय गनु ँदैन।

¥छ। य¶िप, िवतृत िववरण उलेखप£ भए
लेिखएको िववरण रा·ोसँग िन±य गनुहोस्।

नमुना

गन सेछन्। तर यो माणप नदेखाएको कारण

नमुना

* यहाँ लेिखएको िववरण
िन य गनुहोस्।
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* यहाँ लेिखएको िववरण
िन य गनुहोस्।

अायी िरहाइ भनेको के हो?
अ यागमन यवापन तथा शरणाथ माणीकरण ऐन (अ यागमन ऐन) उलङ् घनको आशङ् कामा

जबरजती िफता पठाउने िया भइरहेको यित वा जबरजती िफता पठाउने कुरा तय भइसकेको

यितलाई सामातया जापान अ यागमन सेवा िवभागको िहरासतमा रािखछ तर वा सबी कारण
जता िविभ पिरिितले गदा अायी पमा िहरासतबाट िरहा गन कायलाई अायी िरहाइ भिनछ।

अायी पमा िरहा गिरएको यित (अायी िरहाइ यित) को लािग अायी िरहाइ अनुमितप£ जारी
गिरछ तर अायी िरहाइको अनुमित बसोबास यो¤यता न¥नाले, सामातया अायी पमा िरहा
गिरएको यितले काम गन पाउनेछैन।

तसथ अायी िरहाइ अनुमितप£को पछािडको भागमा "रोजगार अथवा पािरªिमक िलने गितिविध िनषेध"
भनेर सत उलेख गिरएको ख®डमा, काम गन पाइनेछैन।

साथै अायी िरहाइ अनुमितप£मा यो सत उलेख नगिरएको अवामा पिन, काम गन िम¯े रे िजडे°स काड
भएको यित बाहेक अले काम गन पाउनेछैन।

अगािडको भागको नमुना

पछािडको भागको नमुना

यहाँ लेिखएको िववरण िनय गनुहोस्।
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रोजगार िदन सव छ वा छै न भे कुरा कसरी िन य गन?
ितबित काम नभएको बसोबास योयता

वा पनी आिद ○ ायी बसोबासीको पित वा पनी आिद

ितबित काम भएको बसोबास योयता

बसोबास अविध िभ

रे िजडेस काड जारीको दायरामा पन यित

○ ायी बसोबासी ○ िनधािरत ायी बसोबासी ○ जापानी नागिरकको पित

 गितिविध ○पकािरता ○उच द िवशेष
○ायापक ○कलाकािरता ○धािमक
○यवसाय सचालन, यवापन ○कानून, लेखा सबी काय ○िचिका
○अययन-अनुसान ○िशा ○इिजिनयर, मानिवकी तथा अतराि¢ट¤ य िवशेष
 केयर ○मनोरजन ○ािविधक सीप
○कपनी िभको स¥वा ○निसङ
ितबित काम भएको बसोबास योयता

 ािविधक सीप
○िनिद¢ट

ितबित काम भएको बसोबास योयता

○ािविधक िशण
सामातया काम गन नपाउने बसोबास योयता

○सां ¨कृितक गितिविध ○िवदेशी िवªाथ« ○पािरवािरक बसाइ
काम गन िमे वा निमे भे कु रा िव तृत िववरण उलेखप को िववरणारा िनणय गिरने बसोबास योयता

 गितिविध
○िनिद¢ट
 होिलडे, काम खो¯े ि°या गिररहेको यित आिद)
(विकङ
काम गन नपाउने बसोबास योयता

बसोबास अविध िभ

रे िजडेस काड
जारीको दायरामा
नपन

○िशण

ितबित काम भएको बसोबास योयता

○कूटनीित ○सरकारी कामकाज
काम गन नपाउने बसोबास योयता

○छोटो अविधको बसाइ

बसोबास अविध नाघेको
िवशेष ायी बसोबासी
* िवशेष ायी बसोबासीको लािग रे िजडेस काड जारी नगरीकन, िवशेष ायी बसोबासी माणप जारी गिरछ।

अायी

µपमा िरहाइ
गिरएको
यित

अायी िरहाइ

अनुमितपको "अायी
िरहाइका सतहµ"

लेिखएको ठाउँ िनºय
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गनुहोस्

"रोजगार अथवा पािर¼िमक िलने गितिविध
िनषेध" भनेर उ½लेख गिरएको ख´डमा
"रोजगार अथवा पािर¼िमक िलने
गितिविध िनषेध" भनेर उ½लेख
नगिरएको ख´डमा

रोजगार िदन िमछ।
बसोबास यो¾यतामा ¨वीकृित
िदइएको कामको लािग मा

रोजगार िदन िमछ।

बसोबास
योयता बािहरको
गितिविधको
अनुमित भएमा

बसोबास यो¾यता बािहरको
गितिविधको अनुमितमा
तोिकएको सतहµको दायरा
िभको

रोजगार िदन िमछ।
िव¨तृत िववरण उ½लेखपमा
तोिकएको िनकाय तथा ेको
कामको लािग मा

रोजगार िदन िमछ।
ािविधक िशण ऐनमा तोिकएको
ािविधक िशण योजना
बमोिजमको कामको लािग मा

रोजगार िदन िमछ।

िव¨तृत िववरण उ½लेख पमा

तोिकएको सतहµको दायरा िभ
मा

रोजगार िदन िमछ।

बसोबास
योयता बािहरको
गितिविधको
अनुमित भएमा

बसोबास यो¾यता बािहरको
गितिविधको अनुमितमा
तोिकएको सतहµको दायरा
िभ मा

रोजगार िदन िमछ।
रोजगार िदन िमदैन।

बसोबास यो¾यतामा ¨वीकृित
िदइएको कामको लािग मा

रोजगार िदन िमछ।

बसोबास
योयता बािहरको
गितिविधको
अनुमित भएमा

बसोबास यो¾यता बािहरको
गितिविधको अनुमितमा
तोिकएको सतहµको दायरा िभ
मा

रोजगार िदन िमछ।
रोजगार िदन िमदैन।
रोजगार िदन िमदैन।

रोजगार िदन िमछ।

काम गन िम²े रे िजडेस काड नभएको ख´डमा
काम गन िम²े रे िजडेस काड भएको ख´डमा

रोजगार िदन िमदैन।

रोजगार िदन िमछ।
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रोजगार िदएपिछ सूिचत गराउनुपन कुराह
िवदेशी नागिरकको रोजगार ि

ित सूिचत गराउने णाली

सपूण रोजगारदाताहले "¢म नीितहको यापक व£न तथा कामदारको रोजगारको िरता र यावसाियक

जीवनको सुधार आिदसँग सबि¦त कानुन" (¢म नीितहको यापक व£न ऐन) बमोिजम, िवदेशी कामदार
("िवशेष ायी बसोबासी" तथा "कूटनीित" र "सरकारी कामकाज" को बसोबास यो®यता भएको यित
बाहेक।) लाई काममा राखेको वा काम छोडेको बेला, सबि¦त िवदेशी कामदारको नाम, बसोबास यो®यता,
बसोबास अविध आिद िन°य गरी, हेलो वकलाई जानकारी गराउनुपनछ।

3

सूिचत नगराएमा वा झूटो कुरा सूिचत
गराएको खडमा…

रोजगार िबमा अतगत िबमा नगिरएको िवदेशी नागिरक

सूिचत गराउनुपन याद गराउनुपन

सूिचत

ान

रोजगार िबमा अतगत िबमा गिरएको िवदेशी नागिरक

लाख येन वा सोभदा कमको जिरबाना

रोजगार िबमा गन कायालय पयवे±ण गन हेलो वक
ं
रोजगार िददा
रोजगार िबमाको बीिमत यो®यता अिध³हण आवेदन पेस
गन िमित र यो िमित एकै (अक´ मिहनाको 10
तािरखसम)
काम छोड् दा
रोजगार िबमाको बीिमत यो®यता र¸ आवेदन पेस गन
िमित र यो िमित एकै (भोिलप¹टदेिख 10 िदन िभ»)

सबि¦त िवदेशी नागिरक काम गन कायालय भवन
(पसल, कारखाना आिद) भएको ठाउँ पयवे±ण गन हेलो
वक

िभि»ने र बािहिरने बै अवाहमा अक´ मिहनाको
अि½तम िदनसम

इटरनेटमा इले ट ोिनक मायमारा पिन सूिचत गराउन सिकछ!

िवदेशी नागिरकको रोजगार िित सूिचत गराउने णाली

खोज

https://gaikokujin.hellowork.mhlw.go.jp/report/001010.do?screenId=001010&action=initDisp

अनलाइन िभसा आवेदन िया

जापान अयागमन सेवा िवभागले अनलाइन िभसा आवेदन ि या सु गरे को छ।
दायरामा पन बसोबास योयता
अयागमन यवापन तथा शरणाथ¾
माणीकरण ऐन (अयागमन ऐन)
फरक तािलका 1 को बसोबास
यो®यताह (कूटनीित, छोटो अविधको
बसाइ बाहेक)

दायरामा पन आवेदन िया

①बसोबास यो®यता माणीकरण
माणप» जारीको आवेदन ②बसोबास
यो®यता पिरवतन अनुमितको आवेदन
③बसोबास अविध नवीकरण अनुमितको
आवेदन ④बसोबास यो®यता ािÀत
अनुमितको आवेदन ⑤रोजगार यो®यता
माणप» जारीको आवेदन ⑥पुनः वेश
अनुमितको आवेदन(*) ⑦बसोबास
यो®यता बािहरको गितिविधको अनुमितको
आवेदन (*)
*②~④ सँगै ि या गन अवाको लािग
मा» सीिमत गिरएको छ।

यो णाली योग गन से यि तह
िवदेशी नागिरक अथवा कानुनी ितिनिधबाट
अनुरोध गिरएको िनÃ यितह

① उिचत ढंगमा िवदेशी नागिरकलाई रोजगारी
िदई, िवदेशी नागिरकको रोजगार िित
सूिचत गराउने काय पूरा गरे को आिद,
िनि°त आवÄयकताह पूरा गरे को िवदेशी
नागिरकको आब£ संाको कमचारी
② ① को आब£ संाबाट अनुरोध गिरएको
विकल, शासिनक कामकाज िवशेषÅ,
सावजिनक सेवा संघको कमचारी र दता
सहायता संघको कमचारी

अनलाइन िया गनको लािग अिम योग दता गनुपनछ।

अनलाइन िभसा आवेदन णाली
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/onlineshinsei.html
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खोज

अवैध कामदारलाई रोजगार िदयो भने

कानुनी सजाय
अवैध रोजगारलाई बढावा िदने अपराध

काम गन वीकृित निदइएको िवदेशी नागिरकलाई
रोजगार िदने रोजगारदाता र उत काम िमलाउने
यितलाई,

3
30

वष वा सोभदा कमको जेल सजाय
अथवा

लाख येन वा सोभदा कमको जिरबाना
अथवा यी बै न सछ।

* िवदेशी रोजगारदाताले अवैध रोजगारलाई बढावा िदने काय
गरे मा, उत यित जबरजती िफता पठाइने यितको
दायरामा पनछ।

सामािजक सजाय
कपनीको अनुपालन ि याकलापमा सबैको नजर जाने

हालको पिरिितमा, अवैध कामदारलाई रोजगार िदएको

कुराको खुलासा भएमा, उपभोता, कारोबार कपनी, उोग
संगठन आिदको िवास र भरोसा गुमाई,

कपनीको छिवमा दाग लाे
सÇावना ½छ।
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ाय: सोिधने ह

Q
A

अवैध कामदार भनेर थाहा नपाईकन िवदेशी नागिरकलाई रोजगार िदएको भए तापिन,

Q
A

िवदेशी नागिरकलाई रोजगार िदएपिछ, अथवा िवदेशी नागिरकले काम छोडेपिछ, कुनै

Q

6 मिहना वा सोभदा बढी बसोबास अविध बाँ की भएको "इिजिनयर, मानिवकी तथा
अतरािट य िवशेष" को बसोबास योयतामा जापान बसोबास गिररहेको िवदेशी
नागिरकले काम गुमाई, हाो कपनीको "दोभासे र अनुवादको काम" को लािग आवेदन
िदनुभएको छ। उहाँ लाई रोजगार िदए पिन छ? साथै कपनी पिरवतन गदा, जापान
अयागमन सेवा िवभागको अनुमित आव¡यक पछ ?

सजायको दायरामा पछ ?

अवैध कामदार भनेर थाहा नपाईकन रोजगार िदएको भए तापिन, रे िजडेस काड िन¤य नगरे को
जता ¥ुटी भएको ख¦डमा, §सको सजायबाट छुटकारा िम¨दैन। िवदेशी नागिरकलाई रोजगार
िदने बेला, रे िजडेस काड आिद राªोसँग िन¤य गरी, रोजगार िदन स¬व छ वा छै न िनणय
गनुहोस्।

ठाउँ मा िरपोट गनुपछ ?

रोजगारदाताले िवदेशी कामदार ("िवशेष °ायी बसोबासी", "कूटनीित" तथा "सरकारी
कामकाज" बाहेक) लाई रोजगार िदएको ख¦डमा र िवदेशी नागिरकले काम छोडेको ख¦डमा
हेलो वकलाई सूिचत गराउनुहोस्। सूिचत नगराएको ख¦डमा, 3 लाख येन वा सोभ दा कमको
जिरबाना लगाइने स¬ावना ³ने ³नाले सतक रहनुहोस्।

A

"इि जिनयर, मानिवकी तथा अ तराि·ट¸ य िवशेष¹" को बसोबास योयतामा जापानमा बसोबास
गिररहेको िवदेशी नागिरकले बसोबास अविध िभ¥ उºत बसोबास योयतामा पन» "दोभासे र
अनुवादको काम" मा पिरवतन गन स¬व छ र यसको लािग जापान अयागमन सेवा िवभागको
अनुमित आव¼यक ³ँदैन।
तर िवदेशी नागिरकले काम पिरवतन गरे को कुराबारे जापान अयागमन सेवा िवभागलाई सूिचत
गराउनुपन»छ। साथै काम पिरवतन गन» ख¦डमा, काम सु½ गन» क पनीको कायिववरण बसोबास
योयताको गितिविधमा पछ वा पद¾न िनणय गनको लािग, जापान अयागमन सेवा िवभागमा
"रोजगार योयता माणप¥" को आवेदन िदन लगाउनु राªो ³ छ।

Q

"सीप" को बसोबास योयतामा जापानमा बसोबास गिररहेको िवदेशी नागिरक
कामदारले, बसोबास अविध िभ£ै बसोबास अविध नवीकरण अनुमितको आवेदन
िदनुभएको छ तर नितजा आउनु अगािड नै अिहलेको बसोबास अविध िस¥ेला जतो छ।
िनरतर रोजगार िदन स¦व छ?

A

बसोबास अविध नवीकरण अनुमितको आवेदन तथा बसोबास योयता पिरवतन अनुमितको
आवेदनको नितजा, बसोबास अविधको याद पूरा ³ने िमितस म नआएको ख¦डमा, पिहलेको
बसोबास अविधको याद पूरा ³ने िमितदेिख 2 मिहना निबतेस म, िनर तर पिहलेकै बसोबास
योयतामा जापानमा बसोबास गन सिकने ³नाले, रोजगार िदइराखेपिन समया ³ँदैन।
तर बसोबास अविधको याद पूरा ³ने िमित पिछ स बि त आवेदन अवीकृत नितजा आएको
ख¦डमा, पिहलेको बसोबास योयता गुÁे ³नाले, स बि त नितजाको सूचना अनुसार गन
लगाउनुहोस्।
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िवदेशी नागिरकको रोजगारीबारे समया भएको बेला के गन?
िवदेशी नागिरकको िविभÂ समया र परामशको लािग तलको स पक °ानको
योग गनुहोस्।
िवदेशी नागिरकको लािग रोजगार आिद स ब

ी परामश

टोो महानगरपािलका रोउदोउ 110 ............................... 0570-00-6110

िसुकु िवदेशी नागिरक रोजगार सहायता
तथा मागदशन के  ......................................................... 03-3204-8609

िवदेशी िनवासी सहयोग के  ............................................. 0570-011000
टोो म यूरो, िवदेशी नागिरक िवशेष परामश तथा सहायता क
(म समया स ब ी परामश) .......................................... (ािभगेसन डायल 2)

टोो िवदेशी नागिरक रोजगार सेवा के 
(रोजगार परामश) ............................................................ (ािभगेसन डायल 3)
बसोबास योयता, रे िजडेस काड, बसोबास योयता बािहरको गितिविधको
अनुमित जता ियाह स ब ी सोधपुछको लािग
िवदेशी िनवासी समÃ जानकारी के ................................... 0570-013904
िवदेशी नागिरकको लािग समÃ परामश सहयोग के  ........... 03-3202-5535

टोो महानगरपािलकाको िवदेशी नागिरक परामश "महानगरपािलकावासीको आवाज शाखा"
अङ् Ãेजी भाषा (सोमबारदेिख शुबार) .............................. 03-5320-7744
िचिनयाँ भाषा (मङ् गलबार र शुबार) ............................... 03-5320-7766
कोिरयाली भाषा (बुधबार) ............................................... 03-5320-7700
अवैध पमा जापानमा बसोबास गिररहेको Åयिºतसँग स बि त जानकारी भएमा,
टोो अयागमन सेवा यूरो अथवा निजकको हरी कायालयमा स पक गनुहोस्।
टोो अयागमन सेवा यूरो ............................................ 03-5796-7256
स बि

त होमपेजको जानकारी

ाय मÇालय ............................................ http://www.moj.go.jp/

जापान अयागमन सेवा िवभाग...................... http://www.moj.go.jp/isa/index.html
वाÈ, म तथा कÉाण मÇालय................ https://www.mhlw.go.jp/

टोो म यूरो.......................................... https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-

roudoukyoku/home.html

िवदेशी कामदारको रोजगार स ब
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टोो
महानगरपािलकामा
रोजगारदाता र मानव संसाधनको
िजमेवार कमचारीलाई अवैध
रोजगार रोकथामबारे जागक
बनाउनको लािग िश कलाई िनःशुक
कपनीमा पठाउने यवा छ!
यसमा िच भएमा, संकोच नमानीकन
तलको सपक ानमा सपक गरी
सोधपुछ गनुहोस्।

यो िनदिशका टोो महानगरपािलका नागिरक सुर ा वन
कायालयको होमपेजबाट िनःशुक डाउनलोड गन सिकछ!
िनःशुक

डाउनलोड

खोज

िवदेशी कामदारको रोजगार सब¢ी िनद£िशका
https://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp/chian/
chiankaizen/gaikokujin/koyoumanyuaru/index.html

काशन: टोो महानगरपािलका नागिरक सुर ा व न मुयालय,
यापक व न िवभाग, शाित तथा सुर ा उपाय शाखा

〒163-8001 टोो महानगरपािलका, िसुकु सहर, िनसी िसुकु 2-8-1

रे इवा 3 साल (2021 साल) 2 मिहना काशन

फोन 03-5388-2279

दता नबर (2) 30

