
�ितभाशाली िवदेशीको लािग नया ँीकृित �णाली अि�ल १, 
　　　२०१९ देिख सु� ��छ! 

नया ँिनवासको ि�ित

“िन�द  सीप भएको कामदार”“िन�द  सीप भएको कामदार”
बनाइएको छ.

खास िवशेष�ता र सीप भएका िवदेशीह�लाई िकान� �णाली, जसले �म अभावको अव�ामा त�ु� ैकाम सु� गन� स�छन।्

िन�द  सीप भएको कामदार (१)*

िन�द  उ�ोग ��े ह �को िवशेष �ान अथवा अनुभव चािहने काम गन� िवदेशीह�लाई लागु �ने िनवासको ि�ित 
हो

-  ब£ ेअविध: हरेक वष�, हरेक ६ मिहना अथवा हरेक ४ मिहनामा नवीकरण गिरने, बढीमा जªा ५ वष�सª

-  सीपको ¬र: पिर�ाबाट �मािणत भएको, आिद (�ािविधक इ±न� �िश�ण (२) पूरा गरेकाह� परी�ाबाट छुट �ा³ ��छन,् आिद)

-  जापानी भाषा ¬र: दैिनक जीवनमा अिन काम गन� ठाउँमा �योग गन� चािहने जापानी भाषा राµोसँग आउने, जनु कुरा जाचँ¶ारा आिद पुि  गिरनुपछ�  

(�ािविधक इ±न� �िश�ण (२) पूरा गरेकाह� परी�ाबाट आिद छुट �ा³ ��छन)्

-  पिरवारको सद·ह� संल¹ �ने: साधारणतया अनुमित छैन

-  ीकार गन� सं�ा वा दता� भएका समथ�न गन� सं�ाह�¶ारा समथ�न पाउनको लािग योº

* “िनिद� � सीप भएको कामदार” -को दइुटा िकिसम छन्, िनिद� � सीप भएको कामदार (१) र िनिद� � सीप भएको कामदार (२)। िनिद� � सीप भएको कामदार (२) चािहं 
काम गिररहकेा िवदेशीह�, जुन कामको लािग िनिद� � उोग �े�ह�मा िवशेष� सीप चािह�।

»ाय म¼ालयको अ½ागमन सेवा एज¾ेी 



िन�द  सीप भएको कामदार (१)-लाई िकान� काय�िविधको अवलोकन

िवदेशबाट जापानमा आउने िवदेशी जापानमा बास गिररहकेा िवदेशीह� (म�म-समय देिख लामो 
समय बास गरेकाह�)

भख�रै जापानमा आउने नयाँ 
िवदेशीह�

�ािविधक इ�न� �िश�ण (२) पुरा गरेका 
िवदेशीह� 

�ािविधक इ�न� �िश�ण (२) पुरा गरेका 
िवदेशीह� जापानमा पढ्ने िवाथ£ आिद

सीपको जाँच र जापानी भाषाको 
जाँच सफलतापुव�क पुरा 

गरेकाह�

सीपको जाँच र जापानी भाषाको 
जाँच सफलतापुव�क पुरा 

गरेकाह�
सीपको जाँच र जापानी भाषाको जाँचबाट छुट �ा¥ भएकाह�

[ीकार गन� सं�ासंग रोजगार सÕझौतामा ह¬ा�र गरेकाह�]

ीकार गन� सं�ाले पूव� ��ान अिघ अिभिव»ास र िचिकÓा जाचँ  िमलाउँछ

योºताको �माणप�को लािग आवेदन

योºताको �माणप�को जारी

��ेीय अ½ागमन सेवा िवभाग 

िनवासको ि�ित पिरवत�नको लािग आवेदन

िनवासको ि�ित पिरवत�नको लािग अनुमित

आवेदकको तफ� बाट ¦ीकार गन§ 
सं�ाको कुनै कामदारले गिरिदएको 
�माणप�, आिद

* सामा�तया, आवेदकले नै 
आवेदन गनु�पछ�

[िवदेशीह�को लािग आव©कताह�]
- १८ वष�को उमेरभ«ा मािथ पुगेको 
- सीपको जाँच र जापानी भाषाको जाँच सफलतापुव�क पुरा गरेको ¬नुपछ�   (�ािविधक इ�न� �िश�ण (२) पुरा गरेका 
िवदेशीह� सीपको जाँच र जापानी भाषा जाँचबाट छुट �ा¥ ¬�न्)

- िनिद� � सीप भएको कामदार (१)-को आधारमा ५ वष�भ«ा धेरै समय  जापानमा बसेको ¬नु¬ँदैन
- सुर�ा िन�ेप भु¯ान नगरेको साथै जिरवाना  भएको ठे±ामा ह²ा�र गरेको ¬नु¬ँदैन
- जुन खच� आफैले ितनु�पछ�, सो बुझेको  र ´स सµि· िववरण रा¸री बुझेको ¬नुपछ�, आिद

[जापान पुगे साथ तु�¹ै लागु ¬� (अथवा िनवासको ि�ित पिरवत�न गरे साथ)]
- ¦ीकार गन§ सं�ाले िमलाइएको जापानको दैिनक जीवनको लािग अिभिव�ासमा 
उपि�त भएको ¬नुपछ�

- िनवास गिररहकेो नगरपािलकामा िनवासीको �पमा दता� गरेको ¬नुपछ�
- तलब पाउनलाई ब½क खाता खोलेको ¬नुपछ�
- आवास िमलाएको ¬नुपछ�
आिद.

िभसा आवेदन

अ�ागमन

िभसाको जारी

िवदेशमा कूटनीितक 

�ितÙानह�

ीकार गन� सं�ामा काम सु� गन� 



िन�द  उ�ोग ��ेह� र जािगर

�×: के आØनो देशमा पाएको शैि�क पृÙभूिम �नुपछ�?

जवाफ: आवेदकको शैि�क पृÙभूिमको सÊभ�मा खास आवÛकता  छैन। तापिन, िन�द  सीप भएको कामदारको लािग »नूतम उमेरको आवÛकता छ: 

उनीह� १८ वष� भÊा मािथ पुगेको �नुपछ�।

�×: िन�द  सीप भएको कामदार (२) कुन-कुन ��ेमा ीकािर�छ?

जवाफ: “िनमा�ण उ�ोग” तथा “पानी जहाज िनमा�ण र पानी जहाज मेिशनरी उ�ोग” -को लािग ीकािर�छ

�×: �ािविधक इ±न� �िश�ण (२)-बाट िन�द  सीप भएको कामदार (१)-लाई पिरवत�न �ँदा, �ािविधक इ±न� �िश�णको गितिविध र िन�द  
सीप भएको कामदारको गितिविध बीच कितको िमलेको �नुपछ�?

जवाफ: िन�द  सीप भएको कामदारको िवदेशीह�ले गिरएका गितिविधह� र �ािविधक इ±न� �िश�ण (२)को गितिविधह� बीच कितको िमलेको �नुपछ�  भÝ े

कुरा हरेक ��ेको आवेदन िदशािनद�शनमा तोकेरै बताइएको छ। कृपया िदशािनद�शनमा हनेु�होस।्

िन�द  उ�ोग ��ेह� उ�ोग ��ेको योº म¼ालय वा 
िनकाय संल¹ �ने जािगरह�

1 नÞसß ·ाहार सुहार ाà, �म र कáाण 
म¼ालय 

– नस�ले गन� ·ाहार (िबरामीको शारीिरक र मानिसक अव�ा अनुसार नुहाउन मदत िदने, खुवाउने र उÓज�न गन� मदत गन�), यस सÃिÄ अ� 
समथ�न सेवाह� (मनोर�जन र काया�ãक �िश�णको सहयोग, आिद)

याद गनु�होस: äमण सेवा समावेश �ँदैन (एउटा [१] पिर�ा कोटी)

2 भवन सरसफाई Ëव�ापन – भवनको िभ�ी भागको सरसफाई (एउटा [१] पिर�ा कोटी)

3
मेिशनका भागह� र 

उपकरणसँग सÃिÄत 
उ�ोगह�

अथ�Ëव�ा, Ëापार र उ�ोग 
म¼ालय

– कािæङ - मेटल �से - िफिनिसङ - वेिèङ 
– फोéजङ - êाëìी िशट मेटल वक�  - मेिशन िनरी�ण 
– डाइ कािæङ - Öिेटङ - मेिशन मम�त-सíार 
– मेिशिनङ - आîिुनयम एनोडाइिजङ – रंगरोगन (१३ वटा पिर�ा कोटी) 

4 औ�ोिगक मेिशनरी उ�ोग

– कािæङ -रंगरोगन- िफिनिसङ - िव�ुतीय उपकरणको एसेÃिलङ - वेिèङ 
– फोéजङ - फलामको काम - मेिशन िनरी�ण -  ि�±ेड स�कट बोड� उñादन गन� - औ�ोिगक òाकेिजङ 
– डाइ कािæङ - êाëìी िशट मेटल वक�  - मेिशनको मम�त-सíार - Öािæक मोिèङ 
– मेिशिनङ - Öिेटङ - इलेëìोिनक उपकरणको एसेÃिलङ - मेटल �से (१८ वटा पिर�ा कोटी)

5 इलेिëìक, इलेëìोिनÅ र 
जानकारी उ�ोगह�

– मेिशिनङ – िफिनिसङ - ि�±ेड स�कट बोड� उñादन गन� - औ�ोिगक òाकेिजङ 
– मेटल �से - मेिशनको मम�त-सíार - Öािæक मोिèङ 
– êाëìी िशट मेटल वक�  - इलेëìोिनक उपकरणको एसेÃिलङ –रंगरोगन
– Öिेटङ - िव�ुतीय उपकरणको एसेÃिलङ – वेिèङ (१३ वटा पिर�ा कोटी)

6 िनमा�ण उ�ोग

भूिम, पूवा�धार, यातायात, र 
पय�टन म¼ालय

– ढलान सÃिÄ िनमा�ण - अथ�-वक�  - आ�िरक िफिनिसङ/सामôी माउि±ङ 
– Öाæिरङ - �िफङ - कि�Àट पिÂङ - दूरस÷ारह� 
– सु�ङ र �ोपøन - सबल गराउने िनमा�ण
– िनमा�ण मेिशनरी तथा िनमा�ण - बार जोनùह�लाई सबल बनाउने
– मचान
– िसकमù
– ÖिÃङ 
– भवन िशट मेटल वक�  
गमù-�ितधारण र शीतल-�ितधारण 
– úे यरेूथने इ¾लेुशन
– अफ-शोर िसिभल इि�जिनयिरङ (१८ वटा पिर�ा कोटी)

7 पानी जहाज िनमा�ण र पानी 
जहाज मेिशनरी उ�ोग

– वेिèङ - िफिनिसङ 
– रंगरोगन- मेिशिनß 
– फलामको काम - िव�ुतीय उपकरणको एसेÃिलङ (६ वटा पिर�ा कोटी)

8 अटोमोबाइल मम�त-सíार अटोमोबाइल दैिनक िनरी�ण र मम�त-सíार, िनयिमत िनरी�ण र मम�त-सíार, िडसएसेÕûी (एउटा [१] पिर�ा कोटी)

9 उüयन उ�ोग
– िवमान�ल ôाउý þाýिलङ (भुिम माग�िनद�शन समथ�न सेवाह�, सामान र ढुवानी þाÿिलगं सेवाह�)
– िवमान मम�त-सíार (िवमानको मम�त र िवमानको उपकरणको मम�त, आिद) (दइुटा [२] पिर�ा कोटी)

10 होटेल सÃिÄ उ�ोग
आवासको सेवाह� गन�, ज¬:ै अगािडको डे}मा काम गन�, योजनाब|/साव�जिनक सÃÄह�, स{ार, रेæुरे± सेवाह�
  (एउटा [१] पिर�ा कोटी)

11 कृिष

कृिष, वन र माछापालनको 
म¼ालय

– सामा» अÝ खेतीपाती (खेती Ëव�ापन, कृिष उñादनह�को संôह/िशिपगं/Àमब|, आिद)
– सामा» पशुधन पा\ने (पालेको Ëव�ापन, पशुधन उñादनह�को संôह/िशिपगं/Àमब|, आिद) (दइुटा [२] पिर�ा कोटी)

12 माछा पालन र अ^ाक\चर

– माछा पालन (माछा मान� िगयरको उñादन र मम�त, समु_ी जनावर र बोटिब�वाह�लाई खो`,े माछा मान� िगयर र मेिशनरीको स@ालन, समु_ी 
जनावर र बोटिब�वाह�लाई समा?,े समातकेो समु_ी जनावर र बोटिब�वाह�को �शोधन र भýारण, ाà र सुर�ा सुिनि>त गन�, आिद)

– अ^ाक\चर उ�ोग (उñादन, अ^ाक\चर सामôीको मम�त र Ëव�ापन, पालेको Ëव�ापन, अ^ाक\चर जनावर र बोटिब�वाको संôह 
(कटाई) र �शोधन, ाà र सुर�ा सुिनि>त गन�, आिद) (दइुटा [२] पिर�ा कोटी)

13 खाना र पेय पदाथ�को 
उñादन

सामा» खाना तथा पेय पदाथ� उñादन (खाना तथा पेय पदाथ�को उñादन/�शोधन र ाà तथा सुर�ा (रÅी बाहके))
  (एउटा [१] पिर�ा कोटी)

14 खा� सेवा उ�ोग सामा» रेæुरे± उ�ोग (खाना तथा पेय पदाथ�को �शोधन, ôाहक सेवा, पसलको Ëव�ापन) (एउटा [१] पिर�ा कोटी)

�× र जवाफ



सामा»मा यो �णालीबारे, अ½ागमन र रेिसडे¾ी �िÀयाह�बारे तथा दता� भएका समथ�न गन� सं�ाह�बारे, आिद 
थप जानकारीको लािग मुिन उÁेख गिरएकाह�िसत सोधपुछ गनु�होस:् »ाय म¼ालय

- “िविश� सीप” िनवासको ि�ितबारे थप जानकारीको लािग �ाय म�ालयको वेबसाइट हनेु�होस्।

 “�ाय म�ालय िनिद� � सीप भएको कामदार” सच� गनु�होस्

िन�द  उ�ोग ��ेह�बारे थप जानकारीको लािग »ाय म¼ालयको वेबसाइट हनेु�होस्

काया�लयको नाम ठेगाना सÂक�  ठेगाना

साव�जिनक सÃÄ सेÅन, सामा» मािमला �भाग, »ाय 

म¼ालयको अ½ागमन सेवा एजे¾ी
1-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 03-3580-4111

सामा» मािमला �भाग

सÆोरो ��ेीय अ½ागमन सेवा काया�लय

सÆोरो तÇेो संयÈु सरकारी भवन,

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

011-261-7502 (मुÉ)

सामा» मािमला �भाग

सेÊाई ��ेीय अ½ागमन सेवा काया�लय

सेÊाई दोÇो कानुनी मामलाको संयÈु सरकारी भवन,

1-3-20 Gorin, Miyagino-ku, Sendai City, Miyagi
022-256-6076 (मुÉ)

Ëवसाय र रोजगार िनरी�ण िवभाग नं. ३ टोिकयो ��ेीय 

अ½ागमन सेवा काया�लय
5-5-30 Konan, Minato-ku, Tokyo

0570-034-259 

(अितिरÈ लाइन नं. 330)

सामा» मािमला �भाग

योकोहामा िजÁा अ½ागमन सेवा काया�लय,

टोिकयो ��ेीय अ½ागमन सेवा काया�लय

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

045-769-1720 (मुÉ)

नागोया ��ेीय अ½ागमन सेवा काया�लय

- ीकृित / सामािजक एकीकरण सÃिÄ

　　  िनरी�ण Ëव�ापन िवभाग “िविश  सीप” िनवासको 

ि�ित सÃिध

　　  Ëवसाय र रोजगार िनरी�ण िवभाग नं. २ 

5-18, Shoho-cho, Minato-ku, Nagoya City, 
Aichi Prefecture

िनरी�ण Ëव�ापन िवभाग

052-559-2112

Ëवसाय र रोजगार िनरी�ण िवभाग नं. २

052-559-2110

सामा» मािमला �भाग

ओसाका ��ेीय अ½ागमन सेवा काया�लय

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

06-4703-2100 (मुÉ)

सामा» मािमला �भाग

कोब ेिजÁा अ½ागमन सेवा काया�लय,

ओसाका ��ेीय अ½ागमन सेवा काया�लय

कोब े�ािनय संयÈु सरकारी भवन,

29 Kaigan-dori, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo
078-391-6377 (मुÉ)

ि�ित िवभाग

िहरोिशमा ��ेीय अ½ागमन सेवा काया�लय

िहरोिशमा कानुनी मािमलाको सरकारी भवन,

2-31 Kami-hacchobori, Naka-ku, 
Hiroshima City, Hiroshima

082-221-4412

सामा» मािमला �भाग

ताकामाÓ ु��ेीय अ½ागमन सेवा काया�लय

ताकामाÓ ुकानुनी मािमलाको संयÈु सरकारी भवन

1-1 Marunouchi, Takamatsu City, Kagawa
087-822-5852 (मुÉ)

सामा» मािमला �भाग

फुकुओका ��ेीय अ½ागमन सेवा काया�लय

फुकुओका कानूनी मािमला सरकारी कÕÖÅे नं. १

3-5-25 Maizuru, Chuo-ku, 
Fukuoka City, Fukuoka

092-717-5420 (मुÉ)

ि�ित �भाग

नाहा िजÁा अ½ागमन सेवा काया�लय, फुकुओका ��ेीय 

अ½ागमन सेवा काया�लय

नाहा पिहलो �ािनय संयÈु सरकारी भवन,

1-15-15 Higawa, Naha City, Okinawa
098-832-4186


