प्रितभाशाली िवदेशीको लािग नयाँ स्वीकृ ित प्रणाली अिप्रल १,
२०१९ देिख सुरु हुन्छ!

नयाँ िनवासको िस्थित

“िनिर्दष्ट सीप भएको कामदार”

बनाइएको छ.

खास िवशेषज्ञता र सीप भएका िवदेशीहरुलाई िस्वकानेर् प्रणाली, जसले श्रम अभावको अवस्थामा तुरुन्तै काम सुरु गनर् सक्छन्।

िनिर्दष्ट सीप भएको कामदार (१)*
िनिर्दष्ट उद्योग क्षेत्र ह रूको िवशेष ज्ञान अथवा अनुभव चािहने काम गनेर् िवदेशीहरुलाई लागु हुने िनवासको िस्थित
हो
- बस्ने अविध: हरेक वषर्, हरेक ६ मिहना अथवा हरेक ४ मिहनामा नवीकरण गिरने, बढीमा जम्मा ५ वषर्सम्म
- सीपको स्तर: पिरक्षाबाट प्रमािणत भएको, आिद (प्रािविधक इन्टनर् प्रिशक्षण (२) पूरा गरेकाहरु परीक्षाबाट छु ट प्राप्त हुन्छन्, आिद)
- जापानी भाषा स्तर: दैिनक जीवनमा अिन काम गनेर् ठाउँ मा प्रयोग गनर् चािहने जापानी भाषा राम्रोसँ ग आउने, जुन कु रा जाँचद्वारा आिद पुिष्ट गिरनुपछर्
(प्रािविधक इन्टनर् प्रिशक्षण (२) पूरा गरेकाहरु परीक्षाबाट आिद छु ट प्राप्त हुन्छन्)
- पिरवारको सदस्यहरु सं लग्न हुने: साधारणतया अनुमित छै न
- स्वीकार गनेर् सं स्था वा दतार् भएका समथर्न गनेर् सं स्थाहरूद्वारा समथर्न पाउनको लािग योग्य
* “िनिदर् ष्ट सीप भएको कामदार” -को दुइटा िकिसम छन्, िनिदर् ष्ट सीप भएको कामदार (१) र िनिदर् ष्ट सीप भएको कामदार (२)। िनिदर् ष्ट सीप भएको कामदार (२) चािहं
काम गिररहेका िवदेशीहरु, जुन कामको लािग िनिदर् ष्ट उद्योग क्षेत्रहरूमा िवशेषज्ञ सीप चािहन्छ।

न्याय मन्त्रालयको अध्यागमन सेवा एजेन्सी

िनिर्दष्ट सीप भएको कामदार (१)-लाई िस्वकानेर् कायर्िविधको अवलोकन
जापानमा बास गिररहेका िवदेशीहरु (मध्यम-समय देिख लामो
समय बास गरेकाहरु)

िवदेशबाट जापानमा आउने िवदेशी

भखर्रै जापानमा आउने नयाँ
िवदेशीहरु

प्रािविधक इन्टनर् प्रिशक्षण (२) पुरा गरेका
िवदेशीहरु

सीपको जाँच र जापानी भाषाको
जाँच सफलतापुवर्क पुरा
गरेकाहरु

प्रािविधक इन्टनर् प्रिशक्षण (२) पुरा गरेका
िवदेशीहरु

जापानमा पढ् ने िवद्याथीर् आिद

सीपको जाँच र जापानी भाषाको
जाँच सफलतापुवर्क पुरा
गरेकाहरु

सीपको जाँच र जापानी भाषाको जाँचबाट छु ट प्राप्त भएकाहरु

[स्वीकार गनेर् सं स्थासं ग रोजगार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकाहरु]
स्वीकार गनेर् सं स्थाले पूवर् प्रस्थान अिघ अिभिवन्यास र िचिकत्सा जाँच िमलाउँ छ

योग्यताको प्रमाणपत्रको लािग आवेदन
आवेदकको तफर्बाट स्वीकार गनेर्
संस्थाको कु नै कामदारले गिरिदएको
प्रमाणपत्र, आिद

िनवासको िस्थित पिरवतर्नको लािग आवेदन
*सामान्यतया, आवेदकले नै
आवेदन गनुर्पछर्

क्षेत्रीय अध्यागमन सेवा िवभाग

योग्यताको प्रमाणपत्रको जारी

िभसा आवेदन

िवदेशमा कू टनीितक
प्रितष्ठानहरु
िभसाको जारी

अध्यागमन

िनवासको िस्थित पिरवतर्नको लािग अनुमित

[िवदेशीहरुको लािग आवश्यकताहरु]
-१८ वषर्को उमेरभन्दा मािथ पुगेको
-सीपको जाँच र जापानी भाषाको जाँच सफलतापुवर्क पुरा गरेको हुनुपछर् (प्रािविधक इन्टनर् प्रिशक्षण (२) पुरा गरेका
िवदेशीहरु सीपको जाँच र जापानी भाषा जाँचबाट छु ट प्राप्त हुन्छन्)
-िनिदर् ष्ट सीप भएको कामदार (१)-को आधारमा ५ वषर्भन्दा धेरै समय जापानमा बसेको हुनुहुँदैन
-सुरक्षा िनक्षेप भुक्तान नगरेको साथै जिरवाना भएको ठे क्कामा हस्ताक्षर गरेको हुनुहुँदैन
-जुन खचर् आफैले ितनुर्पछर् , सो बुझेको र त्यस सम्बिन्ध िववरण राम्ररी बुझेको हुनुपछर् , आिद
[जापान पुगे साथ तुरुन्तै लागु हुन्छ (अथवा िनवासको िस्थित पिरवतर्न गरे साथ)]
-स्वीकार गनेर् संस्थाले िमलाइएको जापानको दैिनक जीवनको लािग अिभिवन्यासमा
उपिस्थत भएको हुनुपछर्
-िनवास गिररहेको नगरपािलकामा िनवासीको रुपमा दतार् गरेको हुनुपछर्
-तलब पाउनलाई बैंक खाता खोलेको हुनुपछर्
-आवास िमलाएको हुनुपछर्
आिद.

स्वीकार गनेर् सं स्थामा काम सुरु गनेर्

िनिर्दष्ट उद्योग क्षेत्रहरू र जािगर
िनिर्दष्ट उद्योग क्षेत्रहरू

उद्योग क्षेत्रको योग्य मन्त्रालय वा
िनकाय

सं लग्न हुने जािगरहरू
– नसर्ले गनेर् स्याहार (िबरामीको शारीिरक र मानिसक अवस्था अनुसार नुहाउन मदत िदने, खुवाउने र उत्सजर्न गनर् मदत गनेर्), यस सम्बिन्ध अरु
समथर्न सेवाहरू (मनोरन्जन र कायार्त्मक प्रिशक्षणको सहयोग, आिद)
याद गनुर्होस: भ्रमण सेवा समावेश हुँ दैन
(एउटा [१] पिरक्षा कोटी)

1

निर्सङ्ग स्याहार सुहार

2

भवन सरसफाई व्यवस्थापन

3

मेिशनका भागहरू र
उपकरणसँ ग सम्बिन्धत
उद्योगहरू

–
–
–
–

कािस्टङ - मेटल प्रेस - िफिनिसङ - वेिल्डङ
फोिर्जङ - फ्याक्ट्री िशट मेटल वकर् - मेिशन िनरीक्षण
डाइ कािस्टङ - प्लेिटङ - मेिशन ममर्त-सम्भार
मेिशिनङ - आल्मुिनयम एनोडाइिजङ – रंगरोगन

(१३ वटा पिरक्षा कोटी)

औद्योिगक मेिशनरी उद्योग

–
–
–
–

कािस्टङ -रंगरोगन- िफिनिसङ - िवद्युतीय उपकरणको एसेम्बिलङ - वेिल्डङ
फोिर्जङ - फलामको काम - मेिशन िनरीक्षण - िप्रन्टेड सिर्कट बोडर् उत्पादन गनेर् - औद्योिगक प्याके िजङ
डाइ कािस्टङ - फ्याक्ट्री िशट मेटल वकर् - मेिशनको ममर्त-सम्भार - प्लािस्टक मोिल्डङ
मेिशिनङ - प्लेिटङ - इलेक्टो्र िनक उपकरणको एसेम्बिलङ - मेटल प्रेस

(१८ वटा पिरक्षा कोटी)

–
–
–
–

मेिशिनङ – िफिनिसङ - िप्रन्टेड सिर्कट बोडर् उत्पादन गनेर् - औद्योिगक प्याके िजङ
मेटल प्रेस - मेिशनको ममर्त-सम्भार - प्लािस्टक मोिल्डङ
फ्याक्ट्री िशट मेटल वकर् - इलेक्टो्र िनक उपकरणको एसेम्बिलङ –रंगरोगन
प्लेिटङ - िवद्युतीय उपकरणको एसेम्बिलङ – वेिल्डङ

(१३ वटा पिरक्षा कोटी)

4

5

6

स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण
मन्त्रालय

– भवनको िभत्री भागको सरसफाई

अथर्व्यवस्था, व्यापार र उद्योग
मन्त्रालय

इलेिक्ट्रक, इलेक्टो्र िनक्स र
जानकारी उद्योगहरू

िनमार्ण उद्योग

भूिम, पूवार्धार, यातायात, र
पयर्टन मन्त्रालय

– ढलान सम्बिन्ध िनमार्ण - अथर्-वकर् - आन्तिरक िफिनिसङ/सामग्री माउिन्टङ
– प्लास्टिरङ - रूिफङ - किन्क्रट पिम्पङ - दू रसञ्चारहरू
– सुरुङ र प्रोपल्सन - सबल गराउने िनमार्ण
– िनमार्ण मेिशनरी तथा िनमार्ण - बार जोनीर्हरूलाई सबल बनाउने
– मचान
– िसकमीर्
– प्लिम्बङ
– भवन िशट मेटल वकर्
गमीर्-प्रितधारण र शीतल-प्रितधारण
– स्प्रे यूरेथने इन्सुलेशन
– अफ-शोर िसिभल इिन्जिनयिरङ

(एउटा [१] पिरक्षा कोटी)

(१८ वटा पिरक्षा कोटी)

7

पानी जहाज िनमार्ण र पानी
जहाज मेिशनरी उद्योग

– वेिल्डङ - िफिनिसङ
– रंगरोगन- मेिशिनङ्ग
– फलामको काम - िवद्युतीय उपकरणको एसेम्बिलङ

8

अटोमोबाइल ममर्त-सम्भार

अटोमोबाइल दैिनक िनरीक्षण र ममर्त-सम्भार, िनयिमत िनरीक्षण र ममर्त-सम्भार, िडसएसेम्ब्ली

(एउटा [१] पिरक्षा कोटी)

9

उड्डयन उद्योग

– िवमानस्थल ग्राउण्ड ह्याण्डिलङ (भुिम मागर्िनदेर्शन समथर्न सेवाहरू, सामान र ढुवानी ह्यान्डिलगं सेवाहरू)
– िवमान ममर्त-सम्भार (िवमानको ममर्त र िवमानको उपकरणको ममर्त, आिद)

(दुइटा [२] पिरक्षा कोटी)

10

होटेल सम्बिन्ध उद्योग

11

कृ िष

12

माछा पालन र अक्वाकल्चर

13

खाना र पेय पदाथर्को
उत्पादन

14

खाद्य सेवा उद्योग

आवासको सेवाहरु गनेर्, जस्तै: अगािडको डेस्कमा काम गनेर्, योजनाबद्ध/सावर्जिनक सम्बन्धहरू, सत्कार, रेस्टुरेन्ट सेवाहरू
– सामान्य अन्न खेतीपाती (खेती व्यवस्थापन, कृ िष उत्पादनहरूको सं ग्रह/िशिपगं /क्रमबद्ध, आिद)
– सामान्य पशुधन पाल्ने (पालेको व्यवस्थापन, पशुधन उत्पादनहरूको सं ग्रह/िशिपगं /क्रमबद्ध, आिद)

कृ िष, वन र माछापालनको
मन्त्रालय

(६ वटा पिरक्षा कोटी)

(एउटा [१] पिरक्षा कोटी)
(दुइटा [२] पिरक्षा कोटी)

– माछा पालन (माछा मानेर् िगयरको उत्पादन र ममर्त, समुद्री जनावर र बोटिबरुवाहरूलाई खोज्ने, माछा मानेर् िगयर र मेिशनरीको सन्चालन, समुद्री
जनावर र बोटिबरुवाहरूलाई समात्ने, समातेको समुद्री जनावर र बोटिबरुवाहरूको प्रशोधन र भण्डारण, स्वास्थ्य र सुरक्षा सुिनिश्चत गनेर्, आिद)
– अक्वाकल्चर उद्योग (उत्पादन, अक्वाकल्चर सामग्रीको ममर्त र व्यवस्थापन, पालेको व्यवस्थापन, अक्वाकल्चर जनावर र बोटिबरुवाको सं ग्रह
(कटाई) र प्रशोधन, स्वास्थ्य र सुरक्षा सुिनिश्चत गनेर्, आिद)
(दुइटा [२] पिरक्षा कोटी)
सामान्य खाना तथा पेय पदाथर् उत्पादन (खाना तथा पेय पदाथर्को उत्पादन/प्रशोधन र स्वास्थ्य तथा सुरक्षा (रक्सी बाहेक))
सामान्य रेस्टुरेन्ट उद्योग (खाना तथा पेय पदाथर्को प्रशोधन, ग्राहक सेवा, पसलको व्यवस्थापन)

(एउटा [१] पिरक्षा कोटी)
(एउटा [१] पिरक्षा कोटी)

प्रश्न र जवाफ

प्रश्न: के आफ्नो देशमा पाएको शैिक्षक पृष्ठभूिम हुनुपछर् ?
जवाफ:

आवेदकको शैिक्षक पृष्ठभूिमको सन्दभर्मा खास आवश्यकता छै न। तापिन, िनिर्दष्ट सीप भएको कामदारको लािग न्यूनतम उमेरको आवश्यकता छ:
उनीहरु १८ वषर् भन्दा मािथ पुगेको हुनुपछर् ।

प्रश्न: िनिर्दष्ट सीप भएको कामदार (२) कु न-कु न क्षेत्रमा स्वीकािरन्छ?
जवाफ:

“िनमार्ण उद्योग” तथा “पानी जहाज िनमार्ण र पानी जहाज मेिशनरी उद्योग” -को लािग स्वीकािरन्छ

प्रश्न: प्रािविधक इन्टनर् प्रिशक्षण (२)-बाट िनिर्दष्ट सीप भएको कामदार (१)-लाई पिरवतर्न हुँ दा, प्रािविधक इन्टनर् प्रिशक्षणको गितिविध र िनिर्दष्ट
सीप भएको कामदारको गितिविध बीच कितको िमलेको हुनुपछर् ?

जवाफ:

िनिर्दष्ट सीप भएको कामदारको िवदेशीहरुले गिरएका गितिविधहरु र प्रािविधक इन्टनर् प्रिशक्षण (२)को गितिविधहरु बीच कितको िमलेको हुनुपछर् भन्ने
कु रा हरेक क्षेत्रको आवेदन िदशािनदेर्शनमा तोके रै बताइएको छ। कृ पया िदशािनदेर्शनमा हेनुर्होस्।

सामान्यमा यो प्रणालीबारे, अध्यागमन र रेिसडेन्सी प्रिक्रयाहरूबारे तथा दतार् भएका समथर्न गनेर् सं स्थाहरूबारे, आिद
थप जानकारीको लािग मुिन उल्लेख गिरएकाहरुिसत सोधपुछ गनुर्होस्:
कायार्लयको नाम
सावर्जिनक सम्बन्ध सेक्सन, सामान्य मािमला प्रभाग, न्याय
मन्त्रालयको अध्यागमन सेवा एजेन्सी
सामान्य मािमला प्रभाग
सप्पोरो क्षेत्रीय अध्यागमन सेवा कायार्लय
सामान्य मािमला प्रभाग
सेन्दाई क्षेत्रीय अध्यागमन सेवा कायार्लय
व्यवसाय र रोजगार िनरीक्षण िवभाग नं . ३ टोिकयो क्षेत्रीय
अध्यागमन सेवा कायार्लय
सामान्य मािमला प्रभाग
योकोहामा िजल्ला अध्यागमन सेवा कायार्लय,
टोिकयो क्षेत्रीय अध्यागमन सेवा कायार्लय

न्याय मन्त्रालय

ठे गाना

सम्पकर् ठे गाना

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

03-3580-4111

सप्पोरो तेस्रो सं युक्त सरकारी भवन,

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

सेन्दाई दोस्रो कानुनी मामलाको सं युक्त सरकारी भवन,

1-3-20 Gorin, Miyagino-ku, Sendai City, Miyagi
5-5-30 Konan, Minato-ku, Tokyo

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

011-261-7502 (मुख्य)

022-256-6076 (मुख्य)
0570-034-259
(अितिरक्त लाइन नं . 330)

045-769-1720 (मुख्य)

नागोया क्षेत्रीय अध्यागमन सेवा कायार्लय
- स्वीकृ ित / सामािजक एकीकरण सम्बिन्ध
 िनरीक्षण व्यवस्थापन िवभाग “िविशष्ट सीप” िनवासको
िस्थित सम्बिध

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

 व्यवसाय र रोजगार िनरीक्षण िवभाग नं . २
सामान्य मािमला प्रभाग
ओसाका क्षेत्रीय अध्यागमन सेवा कायार्लय
सामान्य मािमला प्रभाग
कोबे िजल्ला अध्यागमन सेवा कायार्लय,
ओसाका क्षेत्रीय अध्यागमन सेवा कायार्लय
िस्थित िवभाग
िहरोिशमा क्षेत्रीय अध्यागमन सेवा कायार्लय
सामान्य मािमला प्रभाग
ताकामात्सु क्षेत्रीय अध्यागमन सेवा कायार्लय
सामान्य मािमला प्रभाग
फु कु ओका क्षेत्रीय अध्यागमन सेवा कायार्लय
िस्थित प्रभाग
नाहा िजल्ला अध्यागमन सेवा कायार्लय, फु कु ओका क्षेत्रीय
अध्यागमन सेवा कायार्लय

िनरीक्षण व्यवस्थापन िवभाग
052-559-2112
व्यवसाय र रोजगार िनरीक्षण िवभाग नं . २
052-559-2110

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

कोबे स्थािनय सं युक्त सरकारी भवन,

29 Kaigan-dori, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo

06-4703-2100 (मुख्य)

078-391-6377 (मुख्य)

िहरोिशमा कानुनी मािमलाको सरकारी भवन,

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

ताकामात्सु कानुनी मािमलाको सं युक्त सरकारी भवन

1-1 Marunouchi, Takamatsu City, Kagawa

082-221-4412

087-822-5852 (मुख्य)

फु कु ओका कानूनी मािमला सरकारी कम्प्लेक्स नं . १
3-5-25 Maizuru, Chuo-ku,
Fukuoka City, Fukuoka

नाहा पिहलो स्थािनय सं युक्त सरकारी भवन,

1-15-15 Higawa, Naha City, Okinawa

- “िविशष्ट सीप” िनवासको िस्थितबारे थप जानकारीको लािग न्याय मन्त्रालयको वेबसाइट हेनुर्होस्।
 “न्याय मन्त्रालय िनिदर् ष्ट सीप भएको कामदार” सचर् गनुर्होस्

िनिर्दष्ट उद्योग क्षेत्रहरूबारे थप जानकारीको लािग न्याय मन्त्रालयको वेबसाइट हेनुर्होस्

092-717-5420 (मुख्य)

098-832-4186

