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रोजगारी �दन न�मल्ने �वदे शीह�का बारेमा

�वदे शीह�लाई रोजगार �दने बेलामा

तल उल्ले�खत भए अनु�पका �वदे शीह�लाई कामको अनुम�त �दइएको छै न।

सबैभन्दा प�हले आवासीय काडर्को पु�� गनुर्होस।
अवैध (ओभर इस्टे) बसोबास ग�ररहेका अथवा कानूनी �ावधान
अनु�प मुलक
ु छोड् न आदे श �दइएको ���ले काम गन�
(उदाहरण)
● ओभर इस्टे अथवा लु�क�छपी जापान �वेश गरेका ���ले काम
गन�
● कानूनी �ावधान अनु�प प�हले नै मुलुक छोड् ने कुरा �न��त भैसकेको
���ले काम गन�

काम गन� अनुम�त न�दइएको आवासीय योग्यताको �वदे शीले काम
गन� अनुम�त �बना काम गन�
(उदाहरण)
● घुम्न अथवा नातेदार भेटघाट आ�द जस्ता छोटो अव�धको
बसाईको ला�ग आएका ���ले काम गन�
● �वदे शी �वद्याथ� अथवा शरणाथ� आवेदन भरेका ���ले
अनुम�त न�लइकन काम गन�

काम गन� अनुम�त पाएका �वदे शीह�ले आवासीय
योग्यतामा तो�कएको �स�मत दायराभन्दा बा�हर काम गन�
(उदाहरण)
● कूकले मे�शनरी कारखानामा कामदार
भएर काम गन�
● �वदे शी �वद्याथ�ह�ले अनुम�त �दइएको
समयभन्दा ब�ढ काम गन�

�वदे शी कामदार रोजगारी �नयमावली पु�स्तका

त्यसप�छ
आवासीय योग्यता आवासीय समय पु�� गनुर्होस।

P4

P6-P7

त्यसै गरी
“कामको �स�मत दायरा छ वा छै न”
“कामको अनुम�त (वकर् पर�मट) छ वा छै न”
“�ल�खत ओहदाको �वस्तृत वणर्न”
आ�दको पु�� गरी काममा राख्न �मल्ने वा न�मल्ने भनेर
�नणर्य गनुर्होस।
P6-P13

अन्त्यमा, �वदे शीलाई काममा रा�खसकेप�छ हेलो वकर्मा
जानकारी �दनुहोस।
P14
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आवास काडर् (रे�सडेन्स काडर्) भनेको?
आवास काडर् भनेको जापानमा मध्य तथा लामो अव�धसम्म बस्ने �वदे शीह�का ला�ग �दइने वस्तु भएकाले
�वशेष स्थायी �नवासको योग्यता हा�सल गरेका ��� लाई छाडेर आवास काडर् नभएको खण्डमा �नयम
अनुसार काम गनर् पाइँदैन।

आवास काडर्को जालसाजी तथा ��पयोगको रोकथाम
●य�द तपा�ले काडर्लाई बायाँ वा दायाँ झुकाउनु भयो भने "MOJ" (एम ओ जे) को
होलो�ाम 3D (�ी डी) बायाँ र दाँयामा चल्छ।

आवास काडर् �लनका ला�ग योग्य ���लाई (मध्य तथा लामो अव�धका �नवासी) भ�नन्छ।
तला उल्ले�खत ① दे �ख ⑥ सम्मका कुनै प�न बुँदा�सत मेल नखाने ���

① “३ म�हना” भन्दा कम अव�धको बसाइ तय ग�रएका ���
② “छोटो अव�धको बसाइको” आवासीय योग्यता तय ग�रएका ���
③ “कूटनी�तज्ञ” अथवा “सरकारी कामकाज” को आवासीय योग्यता तय ग�रएका ���
④ “�वशेष कायर् ग�त�व�ध” को आवासीय योग्यता तय भई द�क्षण पूवर् सम्बन्धको सङ् गठको (एशो�सएसन अफ साउथइस्ट
�रलेसन) को जापान कायार्लय (ताइपे जापानको आ�थ�क सांस्कृ�तक ��त�न�ध आ�द) अथवा जापानको प्यालेस्टाइन जनरल ��त�न�ध
�वभागका कमर्चारी तथा उनीह�का प�रवारका सदस्यह�
⑤ �वशेष स्थायी �नवासको योग्यता हा�सल गरेका ���
⑥ आवास योग्यता नपाएका ���

�ाप्त गनर्का ला�ग योग्य ���ह�को उदाहरणह�

�ाप्त गनर्का ला�ग अयोग्य ���ह�को उदाहरणह�

○जापानीसँग �बहे गरेका ���

○जापानी सन्तानको ���

○पयर्टक

○�वदे शी �वद्याथ�

○स्थायी �नवासी आ�द

○अवैध

○कम्पनी आ�दमा काम ग�ररहेका ���

○�ा�व�धक ��शक्षाथ�

●काडर्लाई झुकाएप�छ MOJ (एम ओ जे) को अक्षरको व�रप�रको �च� गुलाबीबाट ह�रयो
रंगमा प�रवतर्न �न्छ।

○कुटनी�तज्ञ

�नवासी आ�द

नम्बर

वैधता अव�ध
●अनुहारको फोटोको तलको �सल्भर रंगको होलो�ामलाई हे�रने कोण 90 �ड�ी बद�लएमा
अक्षरको सेतोकालो रंग प�रव�त�त �न्छ।

नक्कलीका ला�ग
सावधान

नमुना
आवास काडर् आ�दको वैधता पु�� गनर् स�कन्छ!

अध्यागमन �वभागको होमपेजमा आवासीय काडर् र �वशेष स्थाई �नवासी �माणप� (तल, आवासीय काडर् आ�द भ�नने
छ) को नम्बरको वैधतालाइ पु�� गनर् स�कन्छ।
“आवासीय काडर् आ�द नम्बरको जाँच पड् तालको जानकारी (जाइयुर् खादो तोउ बाङ् गोउ �सक्को जोउहोउ सोउखाइ)”
�स्�नबाट आवास काडर् आ�दको नम्बर र वैधता अव�ध टाइप गनुर्भयो भने त्यो नम्बरको वैधता छ वा छै न पु�� गनर्
स�कन्छ।
यद्ध�प, जांचको प�रणामले काडर्को वैधता पूणर्तया �मा�णत गद� न। आजभोली सक्कली आवास काडर्को ��पयोग गरेर
बनाइएका नक्कली आवास काडर् प�न पाइने भएकाले पेज नं 5 मा उल्ले�खत जालसाजी रोकथाम उपायको बारेमा प�न
�न��त गनुर्होस।
अझ आवास काडर् आ�दमा आइ सी �चप (IC Chip) रा�खएकाले नाम, जन्म�म�त आ�दको सामान्य जानकारी रेकडर्
ग�रएको छ। आइ सी काडर् �रडर (IC CARD READER) अथवा आइ सी जानकारीलाई हा�सल हनर् स�कने सफ्टवेयर
प�न बजारमा बे�चन्छ।

●काडर्लाई तलमा�थ झुकाइएमा काडर्को बायाँ भाग गुलाबी रंगमा प�रवतर्न �न्छ।

आवास काडर् आ�द नम्बरको जाँच पड् तालको जानकारी पेज
https://lapse-immi.moj.go.jp/
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�वदे शी कामदार रोजगारी �नयमावली पु�स्तका

आवास काडर्को पु�� गन� त�रका

�वदे शीलाई काममा भ�त� गन� समयमा आवास काडर्को पु��करण!
नमुना

在留資格変更許可申請中

नमुना

नमुना

आवासको म्याद

नाम

बोलाइने नाम ले�खएको छै न।

आवास योग्यता

आवास योग्यता नभएको ���लाई काडर् �दइन्दै न।

आवास अव�ध
(म्याद स�कने �म�त)
ठे गाना
कामको �स�मत
दायरा छ वा छै न

आवास योग्यता
आवासको अव�ध

म्याद स�कने �म�त गु��सकेका ��� अवैध ठह�रन्छन।
तर, आवेदन �दएका ��� (सन्दभर् ⑧) का ला�ग म्याद स�कने �म�तदे �ख 2 म�हनासम्म अथवा
आवेदनको प�रणाम आउन्जेलसम्म ② को आवास योग्यतामा बस्न स�कनेछ।

* यहाँ उल्ले�खत �ववरणको
पु��करण

प�रवतर्न भएको खण्डमा पछा�ड उल्लेख ग�रएको �न्छ।
“कामको �स�मत दायरा छै न”

→कामको �ववरणमा �स�मत दायरा छै न।
“आवास योग्यताको आधारमा मा� काम गनर् पाउने”

→② को आवास योग्यतामा तो�कएको काम मा� गनर् स�कन्छ।
“�ल�खत ओहदामा ले�खएको कम्पनीको आवास योग्यताको प�र�ध �भ� रहेर मा� कामका
ग�त�व�धह� गनर् पाइने”

→�ल�खत ओहदा (सन्दभर् ⑩) मा कामका ग�त�व�धह� तो�कएका छन्।
“�ल�खत ओहदामा तो�कएका कामका ग�त�व�ध मा� गनर् पाइने”

नमुना
कामको अनुम�त
(वकर् पर�मट)
को पं��
आवेदन पं��

→�ल�खत ओहदा (सन्दभर् ⑩) मा कामका ग�त�व�धह� तो�कएका छन्।
“काम गनर् नपाइने”

→�नयम अनुसार काम गनर् नपाइने

यद्ध�प पछाडीप�ट्टको कामको अनुम�त (वकर् पर�मट) को पं�� (सन्दभर् ⑦) मा अनुम�त �ाप्त
भएको भए ले�खएको �ववरणको �स�मत दायरा उल्लङ् घन नगन� गरी काम गनर् स�कनेछ।

अनुहारको फोटो

आवास काडर्को वैधता अव�धको म्याद स�कने �म�त 16 बषर्को जन्म �म�तसम्म भएका
काडर्ह�मा अनुहारको फोटो �द�श�त ग�रएको �ँदैन।

�वदे शी कामदार रोजगारी �नयमावली पु�स्तका

प�छल्लो �म�तमा
�दान ग�रने
स�हछाप
�ल�खत ओहदा

नमुना

अनुम�त �ाप्त भएको खण्डमा यो पं��मा उल्लेख ग�रनेछ।
आवास अव�ध नवीकरण अनुम�तका ला�ग आवेदन �दइएको अथवा आवास योग्यता प�रवतर्न
अनुम�तका ला�ग आवेदन �दइएको खण्डमा यो पं��मा उल्लेख ग�रनेछ।
जापान �वेश गन� समयमा आवास काडर् �दइने �वमानस्थलमा ना�रता, हानेदा, च्युबू, खान्साइ, �शन
�चतोसे, �हरो�शमा, फुकुवोका मा� भई, त्यो भन्दा बाहेकका �वमानस्थल आ�दमा चाँ�ह राहदानीमा
“आवास काडर् प�छल्लो �म�तमा �दान” उल्लेख ग�रएको �न्छ।
�ल�खत ओहदा भए ताप�न काम गनर् न�मल्ने ��� प�न �न्छन।
काम गनर् �मल्ने वा न�मल्ने �ल�खत ओहदाको �ववरणको आधारमा तय �ने �ँदा रा�री �न��त
गनुर्होस।
�वदे शी कामदार रोजगारी �नयमावली पु�स्तका

आवास योग्यता भनेको क�त �क�समका �न्छन?
आवास योग्यता
●कामका

उदाहरण (�वसाय आ�द)

ग�त�व�धह�मा �स�मत दायरा नभएका आवास योग्यता

स्थायी �नवासी

न्याय तथा कानून म�न्�द्वारा स्थायी �नवासको अनुम�त पाएका ���

जापानीको �ीमान/�ीमती (जीवनसाथी) आ�द जापानीको �ीमान/�ीमती (जीवनसाथी), सहोदर सन्तान, धमर् पु�/धमर् पु�ी
स्थायी �नवासीको �ीमान/�ीमती (जीवनसाथी) आ�द स्थायी �नवासी, �वशेष स्थायी �नवासीको �ीमान/�ीमती (जीवनसाथी) र आफ्नै दे शमा जन्माई सँगसँगै बस्दै आएका सहोदर सन्तान

सेटलर

●काम

जापानी सन्तानको 3 पुस्ता, ते�ो मुलुकमा पुनस्थार्�पत शरणाथ�ह�, चीनमा अव�स्थत रहेका जापानी आ�द

गनर् अनुम�त �दइएका आवास योग्यता (कामका ग�त�व�धह� तो�कएका)
कु टनी�तज्ञ

�वदे शी सरकारको राज�त, म�न्�, वा�णज्य�तआ�द तथा उनीह�को प�रवार

सरकारी कामकाज

�वदे शी सरकार अथवा अन्तररा��य संगठन आ�दको कमर्चारी तथा उनीह�को प�रवार

�ाध्यापक (�ोफे सर)

�व��वद्यालय आ�दको �ाध्यापक (�ोफे सर)

कलाकार
धमर्

संगीतकार, �च�कार, लेखक आ�द
�वदे शको धा�म�क समूहद्वारा आमन्�ण ग�रएका धा�म�क गु� आ�द

समाचार �रपोटर्

�वदे शी संचारमाध्यमका �रपोटर् रह�, फोटो�ाफरह�

�वज्ञ �वसाय

उच्च तहको पेशागत �वज्ञता भएका ���

�वस्थापन, �शासन

कम्पनीको �वस्थापक �शासक

कानून, लेखा �वसाय

व�कल, चाटर् डर् एकाउन्ट� ट आ�द

�च�कत्सा

�च�कत्सक, नसर्, दन्त �च�कत्सक आ�द

अनुसन्धान

सरकारी संस्था वा कम्पनी आ�दको अनुसन्धानकतार्

�शक्षा
��व�ध, मान�वक�, अन्तररा��य कायर्
कम्पनी �भ�कै स�वा
न�स�ङ्ग
मनोरंजनकतार्
सीप
सीपमूलक ��शक्षण

●काम

मेका�नकल इ�न्ज�नयर, अनुवादक, �डजाइनर, �नजी कम्पनीको भाषा अध्यापन गराउने �शक्षक, माक� �ट�ग �वसायको कमर्चारी आ�द
�वदे शको कायार्लय माफर् त स�वा ग�रएको ���
न�स�ङ्ग हेरचाह कमर्चारी
कलाकार, गायक, नतर्क/नतर्क�, �ावसा�यक खेलकु दका खेलाडी आ�द
�वदे शी खानाको सेफ, खेलकु दको ��शक्षक, हवाईजहाज आ�दको पाइलट, ब�मूल्य धातुको �सोधन कायर् गन� ���
सीपमूलक ��शक्षाथ�

गनर् अनुम�त न�दइएका आवास योग्यता

सांस्कृ �तक ग�त�वधी
छोटो अव�धको �नवासी
�वदे श अध्ययन
��शक्षण
पा�रवा�रक बसाई (�डपेनडेन्ट)

●काम

उच्च माध्य�मक, माध्य�मक आ�दको भाषा अध्यापन गराउने �शक्षक आ�द

जापानी संस्कृ �तको शोधकतार् आ�द
पयर्टक, बैठक-गो��का सहभागी आ�द
�व��वद्यालय, उच्च �ा�व�धक �वद्यालय, उच्च माध्य�मक �वद्यालय, माध्य�मक �वद्यालय, �ाथ�मक �वद्यालय, �ावसा�यक �वद्यालय, सबै �कारका �वद्यालय आ�दका �वद्याथ�, छा�-छा�ा
��शक्षाथ�
जापानमा बसोबास गन� �वदे शी नाग�रकको �ीमान/�ीमती (जीवनसाथी), सन्तान

गनर् �मल्ने वा न�मल्ने तय ग�रएको ग�त�व�धको �ववरणको आधारमा रही �नेछ

तो�कएको ग�त�व�धह�

आ�थ�क साझेदारी सम्झौताको आधारमा �वदे शी नसर् र न�स�ङ हेरचाह कमर्चारी आ�द, कु टनी�तज्ञ आ�दको घरेलु कामदार,
व�क�ङ्ग हो�लडे

�वदे शी कामदार रोजगारी �नयमावली पु�स्तका

�क�सम अनुसारको काममा भत� गनर् �मल्ने आवासीय योग्यता
यहाँ खाद्य, उत्पादन र �नमार्ण सम्ब�न्धको �वसायमा संलग्न गराउन स�कने �मुख आवास योग्यतालाइ उठान ग�रएको छ।
यस बाहेक प�न भएकाले �वस्तृत जानकारीको ला�ग न�जकैको अध्यागमन �वभागमा सोध्नुहोस।

खाद्य सम्ब�� भत� गनर् �मल्ने आवास योग्यता भनेको?

वे�ेस, वेटर, क�न्भ�नयन्स स्टोर आ�दका स्टाफका �पमा भत� गन� बेलामा
स्थायी �नवासी, जापानीको �ीमान्/�ीमती (जीवनसाथी) आ�द, स्थायी �नवासीको �ीमान्/�ीमती
(जीवनसाथी) आ�द, सेट्लर, �वदे श अध्ययन, पा�रवा�रक बसाई (�डपेनडेन्ट)
* �वदे श अध्ययन, पा�रवा�रक बसाई (�डपेनडेन्ट) का ���को ला�ग कामको अनुम�त (वकर् पर�मट) आवश्यक पदर् छ।

सेफ, कूकको �पमा भत� गन� बेलामा
स्थायी �नवासी, जापानीको �ीमान्/�ीमती (जीवनसाथी) आ�द, स्थायी �नवासीको �ीमान्/�ीमती
(जीवनसाथी) आ�द, सेट्लर, �वदे श अध्ययन, पा�रवा�रक बसाई (�डपेनडेन्ट)
* �वदे श अध्ययन, पा�रवा�रक बसाई (�डपेनडेन्ट) का ���को ला�ग कामको अनुम�त (वकर् पर�मट) आवश्यक पदर् छ ।
* सेफको ला�ग छु ट्टै लाइसेन्सको आवश्यकता पदर् छ।
* “सीप” मा �वदे शी खानाको सेफ अथवा �वदे शको �बशेष खाद्य पदाथर्को उत्पादनमा सम्ब�न्धत �वसाय पदर् छ।

प�रचा�रका, प�रचारक आ�द म�दरा पसलको कमर्चारीको �पमा भत� गन� बेलामा

स्थायी �नवासी, जापानीको �ीमान्/�ीमती (जीवनसाथी) आ�द, स्थायी �नवासीको �ीमान्/�ीमती (जीवनसाथी) आ�द, सेट्लर
* �वदे श अध्ययन, पा�रवा�रक बसाई (�डपेनडेन्ट) का ���लाई कामको अनुम�त (वकर् पर�मट) भए ताप�न भत� गनर् पाइँदैन। त्यसै गरी
मनोरञ्जनकतार्को �पमा काम गनर् पाइँदैन।

�नमार्ण सम्ब�� काममा भत� गनर् स�कने आवास योग्यता भनेको?
* �वदे श अध्ययन, पा�रवा�रक बसाई (�डपेनडेन्ट) का ���ले �नमार्ण सम्ब��का कायर्मा काम गनर् पाउँछन्
तर कामको अनुम�त (वकर् पर�मट) �लनुपन� �न्छ।
अनुवादक वा �ा�व�धकका �पमा भत� गन� बेलामा

स्थायी �नवासी, जापानीको �ीमान्/�ीमती (जीवनसाथी) आ�द, स्थायी �नवासीको �ीमान्/�ीमती (जीवनसाथी) आ�द, सेट्लर, ��व�ध ·
मान�वक� · अन्तररा��य कायर्, �वदे श अध्ययन, पा�रवा�रक बसाई (�डपेनडेन्ट)
* अनुवादक या �ा�व�धकका �पमा काम गन� ���ले कायार्लय कमर्चारी आ�दको �पमा काम गनर् प�न सम्भव �न्छ।

कायार्लय कमर्चारी आ�दको �पमा भत� गन� बेलामा

स्थायी �नवासी, जापानीको �ीमान्/�ीमती (जीवनसाथी) आ�द, स्थायी �नवासीको �ीमान्/�ीमती (जीवनसाथी) आ�द, सेट्लर, �वदे श
अध्ययन, पा�रवा�रक बसाई (�डपेनडेन्ट)

कारखाना आ�द �नमार्ण ���याको कमर्चारीको �पमा भत� गन� बेलामा

स्थायी �नवासी, जापानीको �ीमान्/�ीमती (जीवनसाथी) आ�द, स्थायी �नवासीको �ीमान्/�ीमती (जीवनसाथी) आ�द, सेट्लर, �वदे श
अध्ययन, पा�रवा�रक बसाई (�डपेनडेन्ट)

�नमार्ण सम्ब�� �वसायमा भत� गनर् स�कने आवास योग्यता भनेको ?
* �वदे श अध्ययन, पा�रवा�रक बसाई (�डपेनडेन्ट) का ���ले �नमार्ण सम्ब��का कायर्मा काम गनर् पाउँछन्
तर कामको अनुम�त (वकर् पर�मट) �लनुपन� �न्छ।
�नमार्ण साइट आ�दमा कमर्चारीको �पमा भत� गन� बेलामा
स्थायी �नवासी, जापानीको �ीमान्/�ीमती (जीवनसाथी) आ�द, स्थायी �नवासीको �ीमान्/�ीमती (जीवनसाथी) आ�द, सेट्लर, �वदे श
अध्ययन, पा�रवा�रक बसाई (�डपेनडेन्ट)

कायार्लय कमर्चारी आ�दको �पमा भत� गन� बेलामा

स्थायी �नवासी, जापानीको �ीमान्/�ीमती (जीवनसाथी) आ�द, स्थायी �नवासीको �ीमान्/�ीमती (जीवनसाथी) आ�द, सेट्लर, �वदे श
अध्ययन, पा�रवा�रक बसाई (�डपेनडेन्ट)
* अनुवादक या �ा�व�धकका �पमा काम गन� ���ले कायार्लय कमर्चारी आ�दको �पमा काम गनर् प�न सम्भव �न्छ।

सामान ढु वानीको चालक, कमर्चारीको �पमा भत� गन� बेलामा

स्थायी �नवासी, जापानीको �ीमान्/�ीमती (जीवनसाथी) आ�द, स्थायी �नवासीको �ीमान्/�ीमती (जीवनसाथी) आ�द, सेट्लर, �वदे श
अध्ययन, पा�रवा�रक बसाई (�डपेनडेन्ट)
* सवारी साधन आ�द चलाउनको ला�ग इजाजत प� (�ाइ�भ�ग लाइसेन्स) को अ�नवायर्ता �न्छ।
�वदे शी कामदार रोजगारी �नयमावली पु�स्तका

अ�ायी �रहाई भनेको?
अस्थायी �रहाई भनेको, प�हले नै मुलुक छोड् ने �नद� शन �दइएका ��� अथवा आ�वासन �नयन्�ण अ�ध�नयमको
उल्लङ् घनको शंकाले मुलुक छोड् ने �नद� शनको ���यामा रहेका ���ह�लाई साधारणतया अध्यागमन �वभागको
�हरासतमा रा�खनु पन� हो तर स्वास्थ्यको कारण आ�द �व�भन्न कारणवश �न��त समयाव�धका ला�ग अस्थायी
�पमा �हरासतलाई स्थगन ग�रने कुरालाई जनाउँदछ। अस्थायी �पमा �रहाई भएका ���ह�लाई अस्थायी �रहाई
अनुम�त प� �दान ग�रन्छ तर अस्थायी �रहाई आवास योग्यता नभएकाले सामान्यतया काम गनर् �मल्दै न।
आजभो�ल, अध्यागमन �वभागले थाहा नपाउने गरी अवैध काम गन� ��� वा �हरी अ�धकारीह�को सावर्ज�नक
कतर्�मा बाधा उत्पन्न गराई, हथकडी लगाउँदा लगाउँदै प�न भाग्ने ��� आ�द, अस्थायी �रहाईका ���को
बारेमा सामा�जक उत्सुकता प�न वृ�द्ध भरहेको छ।

अस्थाई �रहाई अनुम�त प�को अगा�डको अंश

अस्थायी �रहाई अनुम�त प�को पछाडीको अंशमा काम अथवा क्ष�तपू�त� पाउने ग�त�वधीको �नषेध भन्ने सतर्
उल्लेख ग�रएको खण्डमा काम गनर् पाइने छै न।
त्यसैगरी यो अनुम�त प�मा यो सतर् उल्लेख नग�रएको खण्डमा प�न काम गनर् �मल्ने आवास काडर् �लएको
��� बाहेकले काम गनर् पाइने छै न।

अस्थाई �रहाई अनुम�त प�को पछाडीको अंश
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Conditions of Provisional Release : As indicated on the back hereof.

Signature
(

�वदे शी कामदार रोजगारी �नयमावली पु�स्तका

67)

नमुना

नमुना
�वदे शी कामदार रोजगारी �नयमावली पु�स्तका

रोजगार गनर् �मल्ने वा न�मल्ने
भ�े बारेको पु�� गनर्का ला�ग?
कामको �स�मत दायरा नभएको आवास योग्यता
स्थायी �नवासी ○सेट्लर ○जापानीको �ीमान्/�ीमती (जीवनसाथी)
आ�द ○स्थायी �नवासीको �ीमान्/�ीमती (जीवनसाथी) आ�द

○

भत� गनर् �मल्छ

आवास अव�ध �भ�

आवास काडर् हा�सल गनर्को ला�ग योग्य ���

कामको �स�मत दायरा भएको आवास योग्यता
�ाध्यापक (�ोफेसर) ○कलाकार ○धमर् ○समाचार �रपोटर्
○�वज्ञ �वसाय ○�वस्थापन, �शासन ○कानून, लेखा �वसाय
○�च�कत्सा ○अनुसन्धान ○�शक्षा ○��व�ध·मान�वक�·अन्तररा��य कायर्
○कम्पनी �भ�कै स�वा ○न�स�ङ्ग ○मनोरंजनकतार् ○सीप
○

आवास योग्यतामा
स्वीकृत ग�रएको

कामका ग�त�व�धह�मा मा�

भत� गनर् �मल्छ

योग्यताबाहेक
कामको अनुम�त
(वकर् पर�मट) छ

कामको �स�मत दायरा भएको आवास योग्यता

आधारको कामका ग�त�व�धह�मा

�नयम अनुसार काम गनर् नपाइने आवास योग्यता
�वदे श अध्ययन

○

○

भत� गनर् �मल्छ

पा�रवा�रक बसाई (�डपेनडेन्ट)

काम गनर् �मल्ने वा न�मल्ने ग�त�व�धको �ववरणको आधारमा
रही तय ग�रने आवास योग्यता

तो�कएका ग�त�व�धह�

○

(व�क�ङ्ग हो�लडे, कामको खो�ज ग�ररहेका �वद्याथ� आ�द)

काम गनर् नपाइने आवास योग्यता

�ल�खत ओहदामा
स्वीकृत ग�रएका

सतर्ह�को दायरा�भ� रहेर मा�

योग्यताबाहेक
कामको अनुम�त
(वकर् पर�मट) छ

आवास अव�ध �भ�

आवास काडर् पाउनको
ला�ग अयोग्य ���

कामको �स�मत दायरा भएको आवास योग्यता
○

स्वीकृत ग�रएको

कामका ग�त�व�धह�मा मा�

भत� गनर् न�मल्ने

��शक्षण

कुटनी�तज्ञ

कामको अनुम�त (वकर् पर�मट) मा

भत� गनर् �मल्छ

भत� गनर् �मल्छ

○

○

भत� गनर् �मल्छ
क�नीमा आवास योग्यताको

सीपमूलक ��शक्षण

सांस्कृ �तक ग�त�व�ध

स्वीकृत ग�रएको

कामका ग�त�व�धह�मा मा�

�ल�खत ओहदामा उल्लेख ग�रएका

○

○

कामको अनुम�त (वकर् पर�मट) मा

सरकारी कामकाज

काम गनर् नपाइने आवास योग्यता

आवास योग्यतामा
स्वीकृत ग�रएको

कामका ग�त�व�धह�मा मा�

भत� गनर् �मल्छ

योग्यताबाहेक
कामको अनुम�त
(वकर् पर�मट) छ

कामको अनुम�त (वकर् पर�मट) मा
स्वीकृत ग�रएको

कामका ग�त�व�धह�मा मा�

भत� गनर् �मल्छ
भत� गनर् न�मल्ने

छोटो अव�धको �नवासी

○

आवास अव�ध नाघेप�छ

भत� गनर् न�मल्ने

�वशेष �ायी �नवासी

भत� गनर् �मल्छ

* �वशेष स्थायी �नवासको योग्यता �ाप्त गरेका ���ह�लाई आवास काडर् न�दई �वशेष स्थायी �नवासी �माणप� �दान ग�रन्छ।

अस्थायी �रहाईका
���
�वदे शी कामदार रोजगारी �नयमावली पु�स्तका

अ�ायी �रहाई अनुम�तप�को
“अ�ाती �रहाईको सतर्” पं��
�न��त गनुर्होस

“काम अथवा क्ष�तपू�त� पाउने
ग�त�वधीको �नषेध” भ�े सतर् उल्लेख
ग�रएको खण्डमा
“काम अथवा क्ष�तपू�त� पाउने
ग�त�वधीको �नषेध” भ�े सतर् उल्लेख
नग�रएको खण्डमा

भत� गनर् न�मल्ने
काम गनर् पाइने आवास काडर् �लइएको छै न
काम गनर् पाइने आवास काडर् �लइएको छ

भत� गनर् �मल्छ
�वदे शी कामदार रोजगारी �नयमावली पु�स्तका

कामको अनुम�त (वकर् पर�मट) को बारेमा
नमुना

“काम गनर् नपाउने” �वदे शीका ला�ग
कामको अनुम�त (वकर् पर�मट) को बारेमा
आवास योग्यता

1 हप्ताको काम गनर् पाइने समय

�वदे श अध्ययन

शै�क्षक सं�ाह�ले नी�त तथा �नयमह� आफैले तय
गन� गदर् छन लामो �बदाको अव�ध ह�मा काम गनर्
पाइने समय

1 �दनमा 8 घण्टा�भ�

पा�रवा�रक बसाई (�डपेनडेन्ट)
तो�कएका ग�त�व�धह�

(कामको खो�ज ग�ररहेका �वद्याथ� अथवा त्यो
���सँग सम्ब��त पा�रवा�रक बसाईका
ग�त�व�धह� गन� ���)

सांस्कृ�तक ग�त�व�ध

अवैध कामदारह�लाई रोजगारी �दइएको खण्डमा

घन्टा�भ�
अनुम�तको �ववरण बेग्लाबेग्लै तो�कएको छ

* यद्ध�प म�दरा पसल आ�दमा काम गनर् भने पाइँदैन!
(स्नाक्स, बार, गेम सेन्टर, लव होटे ल, डान्स हल आ�दमा काम गनर् पाइँदैन।)

रोजगार ग�रसकेप�छको अ�धसुचना

कानूनी दण्ड-सजाय
अवैध रोजगारलाई बढावा �दने अपराध
काम गनर् अनुम�त नपाएका �वदे शी कामदार भत� गरेका �ावसा�यक
��त�न�ध अथवा त्यो भत�लाई स्वीकार गन� ���लाई,

3 बषर् भन्दा बढ�को जेल चलान,
अथवा 300 मान् सम्मको ज�रवाना,
वा �वै �न सक्नेछ।

* �वदे शी नै �ावसा�यक ��त�न�ध भई अवैध रोजगारलाई बढावा �दने
जस्ता अपराध गरेमा त्यस्तालाई स्वदे श �फतार् पठाइनेछ।

भत� गनर्का ला�ग �व�धवत यु��ह�का आधारमा �वदे शीह� भत� गरेका स�ूणर् �ावसा�यक
��त�न�धह�ले तल उल्ले�खत जानकारीह� �दन ज�री �न्छ।

सामा�जक दण्ड-सजाय

●�वदे शीह�को भत� अव�ासँग सम्ब��त जानकारी
सम्पूणर् �ावसा�यक ��त�न�धह�ले �वदे शी कामदार (�वशेष स्थायी �नवास योग्यता �ाप्त गरेका ��� र कुटनी�तज्ञ,
आ�धका�रक उपयोगको आवास योग्यता भएका ���ह� बाहेक) को भत� अथवा काम छोड् ने बेलामा त्यस �वदे शी
कामदारको नाम, आवास योग्यता, आवास अव�ध आ�द हेलो वकर्मा जानकारी नगराई �ँदैन।
* पाटर् टाइम काम, अस्थायी रोजगारका ��� अथवा छोटो अव�धको पाटर् टाइम काम गन� ���ह�का बारेमा प�न जानकारी �दनु ज�री �न्छ।

जानकारी �दन हेलचे�या� गन�,
गलत जानकारी �दएको खण्डमा…
रोजगार वीमा अन्तगर्त वीमा ग�रएका �वदे शी
जानकारी
गराउने ठाउँ

�वदे शीह�को रोजगार वीमाको ���याको
�बन्ध �मलाउने हेलो वकर्

30

मान् सम्मको ज�रवाना लाग्ने छ।

रोजगार वीमा अन्तगर्त वीमा नग�रएका �वदे शी

�वदे शीह�को कामको �वस्थापनको �बन्ध
�मलाउने हेलो वकर्

इन्टरनेटमा अनलाइन माफर्त प�न जानकारी �दन स�कन्छ!
�वदे शी कामदार रोजगारी �नयमावली पु�स्तका

कम्पनीको दा�यत्त्व पू�त�का ला�ग ग�रने �यत्नमा सबैको नजर
प�ररहेको �स्थ�तमा अवैध कामदारको भत� जस्ता
��याकलापह�को खुलासा भएमा �ाहकवगर्, �ापार साझेदार,
उद्योग संगठन आ�दको �व�ास तथा आस्था गुमाई,

कम्पनीको छ�व धु�म�लन
प�न सक्छ।
�वदे शी कामदार रोजगारी �नयमावली पु�स्तका

�ाय: सो�धने ��ो�र

Q
A
Q
A
Q
A

Q
A

अवैध कामदार भ�े थाहा नभइकन �वदे शी कामदारलाई भत� गरेको खण्डमा प�न
दण्ड-सजायको भागीदार भइन्छ?
अवैध कामदार हो भन्ने थाहा नभइकन भत� गरे ताप�न आवास काडर्को पु��करण गनर्
बेवास्ताआ�द जस्ता हेलचे�या� भएको खण्डमा दण्ड-सजाय भोग्नबाट बच्न स�क�दै न.
�वदे शीह�लाई भत� गन� बेलामा आवास काडर् आ�दको ध्यानपूवर्क पु��करण गरी �नणर्य
�लनुहोस्।

�वदे शी भत� ग�रसकेप�छ अथवा �वदे शीले काम छो�डसकेप�छ कहाँ खबर गनुर् ज�री �न्छ?
�वसाय ��त�न�धक ���ह�ले �वदे शी कामदार (�वशेष स्थायी �नवासी, कुटनी�तज्ञ र
सरकारी कामकाज बाहेक) लाई भत� गरेक्पो खण्डमा अथवा �वदे शीले काम छोडेको खण्डमा
हेलो वकर्मा जानकारी गराउनुहोस. जानकारी �दनलाई हेलचे�या� गरेमा 30 मान् सम्मको
ज�रवाना प�न लाग्न सक्ने �नाले सतकर् रहनुहोस।

आवास अव�ध 6 म�हना भन्दा बढ� भएको “��व�ध · मान�वक� · अन्तररा��य कायर्” को
आवास योग्यता भएका �वदे शी नाग�रकले काम नपाएर हा�ो क�नीको “दोभासे अनुवादक”
को कामको ला�ग आवेदन �दएको छ। त्यस्तालाई भत� गदार् उ�चत �न्छ? त्यसै गरी क�नी
स�वा गदार् अध्यागमन �वभागको अनुम�त आवश्यक �न्छ?
“��व�ध · मान�वक� · अन्तररा��य कायर्” को आवास योग्यतामा बस्दै आएका �वदे शीह�ले
आवास अव�ध�भ� त्यो आवास योग्यतासँग मेल खाने ”दोभासे अनुवादक” मा कम्पनी स�वा
गनर् स�कन्छ। अध्यागमन �वभागको अनुम�तको आवश्यकता पद� न। यद्ध�प �वदे शी नाग�रक
आफैले कम्पनी स�वा गरेको कुरा अध्यागमन �वभागलाई जानकारी गराउनु अप�रहायर् �न्छ।
त्यसैले कम्पनी स�वा गरेको खण्डमा स�वा ग�रएको कम्पनीको कामको �वस्तृत �ववरण आवास
योग्यताको कामको ग�त�व�ध�सत मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने कुराको �नणर्य गन� भएकाले
अध्यागमन �वभागमा ”कायर् योग्यता �माण प�” को आवेदन भराउनु उ�चत ठह�रनेछ।

भत� ग�ररहेको “सीप” को आवास योग्यतामा काम ग�ररहेको �वदे शीको आवास अव�ध�भ�ै
आवास अव�धको न�वकरणका ला�ग आवेदन �दएका छ� तर प�रणाम आउनु अगाडी नै
आवास अव�ध ना�घसक्छ। यसप�छ प�न लगातार �पमा काम गराउन स�कन्छ?
आवास अव�ध न�वकरण अनुम�त आवेदन र आवास योग्यता प�रवतर्न अनुम�त आवेदनका
ला�ग आवास अव�धको म्याद स�कने �म�तसम्ममा नआएको खण्डमा अ�हलेसम्म तो�कएको
आवास अव�धको म्याद स�कने �म�तदे �ख 2 म�हनासम्म प�हलेकै आवास योग्यताको आधारमा
लगातार काम गराउन स�कने भएकाले भत� गदार् प�न के�ह फरक पद� न।
यद्ध�प आवास अव�धको म्याद स�कने �म�तप�छ आवेदनलाई नामन्जूर गरेको खण्डमा
अगा�डको आवास योग्यता गुमाउने भएकाले प�रणामको सुचनालाई पालना गनुर्होस।

�वदे शी कामदार रोजगारी �नयमावली पु�स्तका

�वदे शीह�को रोजगारीले समस्या उत्प� भएको खण्डमा?
�वदे शी नाग�रकको �व�भन्न �कारका समस्याह� अथवा सल्लाह सुझावका ला�ग
तल उल्ले�खत सम्पकर् ठे गानाको उपयोग गनुर्होस।
�वदे शीको भत� आ�दको बारेमा सल्लाह सुझावका ला�ग
टो�कयो महानगर रोउदोउ 110 नं ................................................0570-00-6110
�सन्जुकु �वदे शीह�का ला�ग रोजगार सहयोग र मागर्दशर्न केन्�........... 03-3204-8609
टो�कयो �वदे शीह�का ला�ग रोजगार सेवा केन्� .............................. 03-5339-8625

आवास योग्यता, आवास काडर्, कामको अनुम�त (वकर् पर�मट) आ�दको ��कयाको
बारेमा सोधपुछका ला�ग
�वदे शी �नवासी सामान्य सूचना केन्� ............................................ 0570-013904
�वदे शीह�का ला�ग सामान्य परामशर् समथर्न केन्� ........................... 03-3202-5535

टो�कयो महानगरको �वदे शीह�का ला�ग परामशर् , “तो�मन नो कोए-खा”
(नाग�रकको जनआवाज केन्�)
अं�ेजी भाषा (सोमबारदे �ख शु�बारसम्म)..................................... 03-5320-7744
चाइ�नज भाषा (मंगलबार, शु�बारसम्म)....................................... 03-5320-7766
को�रयन भाषा (बुधबार)........................................................... 03-5320-7700
भत� ग�रएका �वदे शी कामदारको संस्कृ�त अथवा जीवन शैली आ�द बुझ्न चाहन्छु , भत� ग�रएका �वदे शी
कामदारको जीवन शैलीको �व�वधता अथवा जापानी भाषामा अलमल्लमा प�ररहेका छन्,
आ�दको सल्लाह सुझावका ला�ग

�सन्जुकु ब�सांस्कृ�तक �सम्बायो�सस प्लाजा
(�सन्जुकु ताबुन्खा क्योसेइ प्लाजा)............................................... 03-5291-5171

अवैध बसोबास सम्ब�न्धत जानकारीका ला�ग टो�कयो अध्यागमन �वभाग अथवा
न�जकैको �हरी कायार्लयमा खबर गनुर्होस।
टो�कयो अध्यागमन �वभाग ........................................................ 03-5796-7256

सम्ब�न्धत होमपेजको मागर्दशर्न
न्याय मं�ालय ...................................................... http://www.moj.go.jp
अध्यागमन �वभाग ............................................... http://www.immi-moj.go.jp
�वदे शी कामदार रोजगारी �नयमावली पु�स्तका

