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　टो�कयोमा धेरै �वदेशी नाग�रकहरू बस्छन।्

　यद्य�प, केह� �वदेशी नाग�रकहरू भाषा, संस्कृ�त र जीवनशैल�को 

�भन्नताले गदार् जापानीहरूसँग समस्यामा हुन्छन।्

　यसको साथ,ै केह� मा�नसहरूलाई जापानको कानुन बारे थाहा हँुदैन 

र गलत कुराहरू सम्झरे उनीहरूले ख्याल गद�नन ्र कानुनको उल्लंघन 

गछर्न।्

　टो�कयो महानगरपा�लकामा हामीले �वदेशीहरूलाई जापानको �नयम 

कानुनहरू बुझ्न र सुर��त र �निश्चन्त रूपमा जीवनयापन गनर्का ला�ग 

यो �नद��शका तयार गरेका छ�।
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फोहोरलाई फोहोर फाल्ने भाँडामा फाल्नुहोस।्

फोहोर फाल्ने �नयमलाई पालना गनुर्होस ्।

बाटोमा फोहोर नाफ्याक्नुहोस।्

फोहोर फाल्ने बेलामा �दन, समय, स्थान  
र फोहोरलाई छुट्याउने जस्ता कुरालाई राम्रर� ध्यान �दनुहोस।्

ठूलो आकारका फोहोरलाई गैरकानुनी रूपमा फाल्ने कायर् नगनुर्होला!

*ठूलो आकारका फोहोरहरू फाल्ने बेलामा आफू 
बसेको ठाउँको नगरपा�लकाले �नधार्रण गरेको फोहोर 

व्यवस्थापन त�रकालाई पालना गनुर्होला।
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जापानको �नयम र आचरण



भाडाको सम्झौतामा भएका �नयमहरू पालना गनुर्होस।्

घरधनीको अनुम�त �बना: * सँगै बस्ने व्यिक्त बढाउने, 
* अन्य व्यिक्तलाई बहालमा �दन, * कोठाहरू ममर्त गनर्, र 
* घरपालुवा जनावरहरू पाल्ने कायर् गनुर् हँुदैन!
सम्झौताका सतर्हरू पालना नगरेको अवस्थामा तपा�लाई 
�नष्कासनको आदेश �दइन सक्छ।
अपाटर्मेन्ट वा घर �भत्रको क�रडोरमा कुन ैवस्तु 
नराख्नुहोला। 

अरु मा�नसहरूले प�न कोठा बा�हरका हलवे र �सढं�हरू 
प्रयोग गछर्न।्
आगलागी हँुदा वा भूकम्पको बेलामा तपा� बा�हर �नस्कन 
नसक्ने गर� वस्तुहरू भएमा।
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चक� आवाज र होहल्लाले व�रप�रका मा�नसहरूलाई वाधा पुयार्उँछ।

य�द तपा�ले हल्ला गनुर्भयो भने तपा�लाई प्रहर�मा उजुर� �दन 
स�कन्छ र तपा�मा�थ प्रहर� अ�धकार�हरूको ध्यानाकषर्ण हुन्छ।

मा�नसहरू बसोबास गन� स्थानमा र धेरै मा�नसहरू 
भएको स्थानमा �नयम र आचरणहरू पालना गनुर्होस।्

  　　 

　　 　　  

　　  

रेल वा बस �भत्र फोनमा कुरा नगनुर्होस ्वा चक� 
आवाजमा कुराकानी नगनुर्होला।

फोनमा कुराकानी गनार्ले र चक� आवाज �नकाल्नाले रेल र बसहरूमा 
यात्रा गन� मा�नसहरूलाई मकार् पनर् सक्छ।
य�द तपा�ले होहल्ला गनुर्भयो भने तपा� समस्यामा पनर् सक्नुहुन्छ।

　　　　　　         

 　　　　　　　　　　　　　　　　

कोठा �भत्र वा घरको वरण्डामा ठूलो आवाजले होहल्ला गन� 
वा ठूलो आवाजमा संगीत सुन्ने कायर् नगनुर्होला।
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20 वषर् वा बढ� उमेर भएका मा�नसहरूले मद्यपान 
र धमूपान गनर् पाउँछन।्

             

कृपया �नधार्�रत धूमपान �ेत्रमा मात्र धूमपान गनुर्होस।्
             

    

�ह�डरहेको बेलामा वा �नधार्�रत धूमपान �ेत्र भन्दा 
बा�हर धूमपान नगनुर्होस।्
यसको साथ,ै तपा�ले सडकमा चुरोट फाल्न पाउनुहुन्न।
सदै्धािन्तक रूपमा टो�कयो महानगरपा�लकाको �नयामानुसार 
सु�वधा भवन �भत्र धूम्रपान �नषेध छ।

  

जापानमा 20 वषर् मु�नका मा�नसहरूले (20 वषर् उमेर नपुगेका 
मा�नसहरू) मद्यपान वा धूमपान गनर् पाउँदैनन।्
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स्वास्थ्य वीमा कार्ड

मलाई यो सापट �दनु न!

तइेक� केन वा स्वास्थ्य वीमा काडर् सापट� �दने 
कायर् नगनुर्होला।

सावधानी अपनाउनु पन� जापानको कानुन　　　　　　 　　 

　　    　　 

 

　　　　　　　　  
अकार्को तइेक� केन, स्वास्थ्य बीमा काडर्, मेरो नम्बर काडर् प्रयोग 
गनुर् हँुदैन।
साथ ैआफ्नो तइेक� केन, स्वास्थ्य बीमा काडर्,  माई नम्बर काडर् 
अरूलाई सापट �दनु हँुदैन।
यसलाई कानुनको उल्लंघन मा�ननेछ र तपा�लाई सजाय हुनेछ।

तपा�ले फेला पानुर्भएको पसर्, पसैा, काडर्लाई आफ्नो 
सम्पित्त बनाउन पाउनुहुन्न।

तपा�ले फेला पानुर्भएको पसर्, पैसा, काडर्लाई आफ्नो सम्पित्त 
बनाउन पाउनुहुन्न।
यसलाई कानुनको उल्लंघन मा�ननेछ र तपा�लाई सजाय हुनेछ।

य�द तपा�ले केह� कुरा हराउनुभयो भने सामान हराएको 
उजुर� गनुर्होस।् फेला परेप�छ हराएको सामान 

तपा�लाई �फतार् ग�रनेछ। 



रो�कराखेको अरू व्यिक्तको साइकल चढेर 
नजानुहोला।

अकार्को खेतको तरकार� अथवा फलफुल, 
पाल्तु जनावर चोर� गनुर् हँुदैन।

�बना अनुम�त नद� अथवा समुद्रमा माछा र 
शले�फसहरू मानुर् हँुदैन।

पसलबाट सामान चोनुर् अपराध हो।
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स्टेसन वा सडकका साइकल नलजैानुहोस।्
यसलाई कानुनको उल्लंघन मा�ननेछ र तपा�लाई सजाय हुनेछ।

पसलबाट सामान चोनुर् भनेको पसलेलाई सामानको मूल्य 
भुक्तान नगर� पसलबाट सामान लुकाएर �हँड्नु हो।
चोर� गन�,सामान बो�क�दने, �नगरानी ग�र�दने, भाग्न मद्दत गन� 
�क्रयाकलापहरु सब ैअपराध हुनजान्छ।
जापानका पसलहरूमा सुर�ा क्यामेरा जडान ग�रएको हुन्छ 
र सुर�ा गाडर्हरूले गस्ती ग�ररहेका हुन्छन।्
तपा�ले क�हल्य ैप�न पसलबाट चोर� गनुर् हँुदैन ।

 

  　　  

　　　　　　    



जापानमा �नम्न औष�धहरू बोक्न वा प्रयोग गनर् पाइन्न।
　● उत्तजेक पदाथर् (िस्टमुलेन्ट)   ● गाँजा　● को�कन
　● �हरोइन　    ● एमडीएमए　  ●खतरनाक लागूऔषध, आ�द।
एकपटक मात्र ैप्रयोग गनुर् प�न अपराध हो।
क�हल्य ैप�न यस्ता पदाथर्हरू राख्ने र प्रयोग गन� नगनुर्होस।्
यस्तो पदाथर् जापानमा ल्याउनु प�न अपराध हो।
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चक्कुहरू र खुसार्नीको धूलोको स्पे्र

खतरनाक वस्तुहरू बोकेर न�हँड्नुहोस।्

खतरनाक वस्तुहरू बोकेर न�हँड्नुहोस।्
यसलाई कानुनको उल्लंघन मा�ननेछ र तपा�लाई सजाय हुनेछ।
खतरनाक वस्तुहरू बोक्नको ला�ग �नम्न कारणहरू उपयुक्त मा�ननेछैनन।्
● आत्म सुर�ाको ला�ग
● कुन ैकाममा प्रयोग गनर् सिजलो हुने �वचार गर�
● फेसनको रूपमा बोक्ने
●

　　　

अवधै लागूपदाथर् बोक्नु र प्रयोग गनुर् अपराध हो।
　　　

  　　  

  

     　　 

　　
प�हले कुन ैकाम वा �श�वरको ला�ग प्रयोग गनुर्भएको �थयो तर 
त्यसलाई अन्यत्र फाल्न अल्छ� लागेर तपा�ले झोलाम ैराख्नुभयो



इन्टरनेट आ�दमा अरू व्यिक्तको के्र�डट काडर् प्रयोग गर� सामान 
�कन्न अडर्र �दनु।

�नम्न कुराहरू अपराथ ठह�रन्छन ् ।
सिजलै कमाइ हुन्छ भन्ने खालको काम दे�ख सावधान 
\हुनुहोस!्
●

सेलफोन, क्यास काडर् वा ब�कको पासबुक �बक्र� वा �दनु।

● अरू व्यिक्तको नाममा सेलफोन वा ब�क खाताहरू बनाउन सम्झौता गनुर्।
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●

�नद��शत स्थानमा फे�र पठाउनुअन्य कसकैो नाममा पासर्लहरू प्राप्त गनुर्

पठाउनु

अन्य कसकैो नाममा पासर्लहरू प्राप्त गनुर्, यसलाई अरु कसलैाई 
वा �नद��शत स्थानमा पठाउनु

सतकर्  रहनुहोस!्

यस प्रक्रारको कायर्ले संग�ठत अपराधलाई ढाकछोप गछर्। 
मा�नसहरू थाहै नपाइकन अपराधमा संलग्न 
हुनसक्छन।्
सिजलोसँग पसैा कमाउन स�कन्छ भनेर 
यसमा सहज रूपमा संग्लन नहुनुहोस।्

● अन्य कसकैो क्यास काडर्को प्रयोग गर� नगद �झक्नु।

PIN कोड
× × × ×

● खाम वा लगेज �भत्र के कुरा छ भन्ने �वचार नग�रकन अन्य 
व्यिक्तबाट �लनु र जसले मागेको छ उसलाई �दनु।



तपा�ले साइकल ख�रद गदार् वा प्राप्त गदार् कृपया 
सुर�ा पंजीकरण गनुर्होला।

साइकललाई साइकल पा�कर् ङ ठाउँहरूमा पाकर्  गनुर्होला।

जब तपा� साइकल ख�रद गनुर्हुन्छ: ▶

जब तपा� साइकल प्राप्त गनुर्हुन्छ: ▶

नयाँ सरु�ा पंजीकरणको नयाँ दतार् गनुर् आवश्यक छ

नामसार� गनुर् आवश्यक छ।

साइकल चलाउँदा ध्यान �दनुपन� कुराहरू

“साइकल अपराध रोकथाम दतार्” ले�खएको �चन्ह रा�खएको साइकल 
�डलर जस्तो ठाउँमा तपा�ले अपराध रोकथाम दतार्को ला�ग आवेदन 
�दन सक्नुहुन्छ। 
अपराध रोकथाम दतार्को नाम प�रवतर्न गनर् तपा�ले शुल्क �तनुर्पछर् र 
�नवास काडर् र साइकल सुर�ा दतार् काडर् (य�द तपा�सँग छ भने) 
आवश्यक पछर्।

साइकललाई साइकल पा�कर् ङ स्थानमा पाकर्  नगरेर स्टेशन, 
आ�दको अगा�ड जथाभावी रूपमा पाकर्  गरेमा...त्यसलाई त्यहाँबाट 
उठाएर ल�गनेछ
उठाएर लगेको साइकल �फतार् पाउन तपा�ले शुल्क �तनुर्पन� हुन सक्छ। 
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�नम्न अवस्थामा साइकल फुटपाथमा चलाउन 
स्वीकारयोग्य हुन्छ:

● फुटपाथमा “फुटपाथमा सामान्य रूपमा साइकल
चलाउन स�कन्छ” भन्ने लेखेको संकेत भएमा"

● जब साइकल चलाउने व्यिक्त 13 वषर् मु�नको बच्चा, 
70 वषर् वा सोभन्दा बढ� उमेरको वदृ्ध वा शार��रक अशक्तता 
भएको व्यिक्त हो 

● सडक �नमार्ण इत्या�दको कारणले सडकको बायाँ भागमा 
चलाउन समस्या भएमा

１ सामान्यतया, साइकल सडकमा चलाउनुपछर् , अपवाद स्वरूप 
फुटपाथमा चलाउन स�कन्छ।

２  सडकको बायाँ भागमा चलाउनुहोस ्

सुर��त रूपमा साइकल चलाउन ख्याल गनुर्पन� 
पाँच �नयमहरू

गाडीको �नयम साइकलमा प�न लागू हुन्छ!

साइकलबाट सडक पार गदार् कारमा बायाँ भागमा चलाउनुपछर्।
दायाँ भागबाट चलाउन �नषधे ग�रएको छ।
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４  सुर�ा �नयमहरूको पालना गनुर्होस ्

５  हेल्मेट लगाउने 

３  फुटपाथमा पदैलयात्रीहरूलाई प्राथ�मकता भएकाले सडक छेउको 
पेट�मा �बस्तारै चलाउनुपछर्।

फुटपाथमा साइकल चलाउँदा यस्तो ग�तमा कँुदाउनुहोस ्�क ड्राइभवे 
निजक पुग्दा तपा�लाई तत्काल ैरोक्न सिजलो होस।्
य�द तपा�ले पदैलयात्रीहरूको बाटो छेकेर वाधा पुयार्उनु भएको 
छ भने रो�कनुहोस।्

*टो�कयो मेट्रोपो�लटनले हेल्मेट लगाउने सुझाव 
�दँदै आएको छ। 

म�दरा सेवन गरेर साइकल 
चलाउन �नषधे ग�रएको छ

दईु जना बसेर चलाउन 
�नषधे ग�रएको छ 
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समानान्तर हुनेगर� चलाउन 
�नषधे ग�रएको छ

रा�त्र समयमा
बत्ती बाल्ने

चोकको ट्रा�फक संकेतहरू पालना गनुर्होस।् 
रोकेर हेनुर्होस ्र सुर�ा य�कन गनुर्होस।्

टो�कयो महानगरपा�लका �भत्र साइकल चलाउने हो भने, दघुर्टना 
भएमा सम्बिन्धत व्यिक्तलाई ��तप�ूत र् ग�र�दने बीमामा आबद्ध हुनपुछर्।

छाता ओढेर साइकल
चलाउन �नषधे छ।



SAMPLE

ृ
अनु ु ।्
● जापानमा काम गन� अनुम�त नपाएको व्यिक्त, 
जस्तै “�वद्याथ�” वा �नवासको योग्यतामा “प�रवार” 
भएकाहरूले पाटर् टाइम काम गरेमा। 

● 
ु

ु
काम गरमेा।

कु ु ्

SAMPLE SAMPLE

　

ुहोस!्

हँुदैन!

14

पाट� टाइम गन� बलेामा काम गनु�भ�ा पिहले काम गन� 
अनुमित िलनुहोस।्

जापानमा िवदेशी नागिरकह�ले अ�ागमन िनय�ण र शरणाथ� पिहचान ऐनले 
�ा�ा गरे अनुसार आ�नो िनवासको यो�ताको सीमामा रहरे काम गन� 
अनुमित �ा� गछ�न।्

अयो� कामको अनुमित िलदंा काम गन� समय सीमा ��छ।
यो�ता भ�ा बािहर गएर काम गदा� तपा�ले अनुमित निलइकन पाट� टाइम गन� पाउनु�� वा 
िनषेध गिरएको कुराह�लाई पालना नगिरकन पाट�टाइम काम गन� पाउनु��। 
यसलाई कानुनको उ�ंघन मािन�छ र तपा�लाई सजाय �नस�छ वा िडपोट� गन� सिक�छ।
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काम गन� अनुम�त प्राप्त ग�रसकेप�छ पाटर् टाइम काम 
गदार् वेश्यालय वा वयस्क मनोरञ्जन �दने स्थलमा 
काम नगनुर्होला।

अ�धकतम 28 घण्टा

अनुम�त प्राप्त गरेर काम गन� बेलामा हप्तामा 28 
घण्टाभन्दा बढ� काम नगनुर्होला।

28 घण्टा    +        20 घण्टा     =       48 घण्टा

दईु ठाउँभन्दा बढ� ठाउँमा काम गरे ताप�न सब ैठाउँको जम्मा गदार् 
28 घण्टा भन्दा बढ� हुनुहँुदैन!
“�वद्याथ�” �भसामा काम गद� आएका व्यिक्तले, �वद्यालयको 
�नयममा उल्लेख भएको लामो �बदाको समय (गम� �बदा, जाडो 
�बदा, इत्या�द) मा दै�नक 8 घण्टा (अ�धकतम प्र�त हप्ता 40 
घण्टा) सम्म काम गनर् सक्नेछन।्

तपा� �नम्न स्थानहरूमा पाटर् टाइम काम गनर् सक्नुहुन्न। 
● स्न्याक्स, क्याबरेटहरू, म�दरा पसल, क्याबरेट क्लबहरू, होस्ट क्लबहरू, आ�द 
जहाँ ग्राहकलाई मनोरञ्जन �दइन्छ र खाना र पेय पदाथर् अफर ग�रन्छ   　
● गेम सेन्टरहरू ● महजोङ्ग (Mahjong) पसल　
● पा�चन्को पालर्रहरू (Pachinko parlors)　● “लभ होटलहरू”　
● “टे�लफोन क्लबहरू” ● “ड�ेटङ पाटर्र �मलाइ�दने क्याफे वा भट्टी (Deai kissa)”
● वयस्कका ला�ग सामग्री पसलहरू ●  वयस्कका ला�ग �भ�डयो पसलहरू　
● �नजी अ�डयो �भ�डयो　● देह-व्यवसायी 
यस्ता ठाउँमा तपा�लाई चौक�दार, भाडा माझ्ने, वेटर, हल स्टाफको 
रूपमा प�न काम गन� अनुम�त छैन।



�वद्यालय छोडपे�छ पाटर् टाइम काम गनर् पाउँदैन।

काम गन� अनुम�त प्राप्त गरेप�छ पाटर् टाइम काम गदार् 
वयस्क मनोरञ्जन जस्त ैप्रकृ�तका पसलबाट हो�सयार 
रहनुहोला।

तपा�ले यौन सेवा प्रदान गन� मसाज पालर्र वा त्यस्तो रेस्टुरेन्टमा काम 
गनुर् हँुदैन जहाँ तपा�ले ग्राहकसँग बसेर कुराकानी गनर् वा �पउन पछर्।
पसलको मान्छेले केह� हँुदैन भने प�न तपा�ले �वश्वास गनुर् हँुदैन।
तपाईलंाई आफू वयसक् मनोरञज्नमा काम गरछ् ुभनन् ेबारमेा थाहा 
छनै न ै भन े पनि तपाईलंाई सजाय हनुसकछ् वा डिपोरट् गरन् 
सकिनछे।

अन्तरार्िष्ट्रय �वद्याथ�ले �वद्यालय छाडपे�छ वा �वद्यालयबाट 
�नष्का�सत भएप�छ पाटर् टाइम काम गनर् पाउँदैनन।्
आवास िस्थ�त र अयोग्य काम गनर्सक्ने अनुम�तको म्याद बाँक� 
भए प�न पाटर् टाइम काम गन� अनुम�त छैन।
य�द तपा�ले �वद्यालय छाडपे�छ पाटर् टाइम काम गनुर्भयो भने 
तपा�लाई सजाय हुनसक्छ वा जापानबाट बाध्यकार� �डपोटर् ग�रनेछ। 
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दतार् शुल्क मागेर काम �दन्छु भन्ने दे�ख सावधान।

�वदेशीहरूलाई पाटर् टाइम लगाइ�दन्छु भन्दै ढाँटेर दतार् शुल्कको रूपमा 
रकम ठग्ने तर काम नलगाइ�दने अपराध बढ्दै छ।
त्यस्ता व्यिक्तहरूबाट सचेत रहनुहोस ्जसले तपा�सँग काम सुरू 
गनुर्अ�घ दतार् वा �रफरल शुल्क माग्छन।्

शुल्क �लई आफ्नो घरमा पाहुनाहरूलाई राख्न स्वास्थ केन्द्र आ�दबाट 
अनुम�त �लनु आवश्यक पछर् वा प्रान्त सरकार वा स्थानीय �नकायलाई 
सूचना �दनुपछर्।
य�द तपा�ले अनुम�त �बना आवास सु�वधाहरू संचालन गरेमा 
तपा�लाई सजाय हुनेछ।

अनुम�त �बना आफ्नो घरलाई होटलको रूपमा प्रयोग 
गर� पाहुनाहरूसँग शुल्क �लई उपलब्ध नगराउनुहोस।्
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सध� 
बोकेको

आवास काडर्को ला�ग योग्य हुन 1 दे�ख 6 �भत्र कुनमैा प�न नपन� 
�वदेशी नाग�रक (“मध्यम दे�ख द�घर्काल�न वा�सन्दाहरू”) हुनपुछर्। 

तपा� घरबाट बा�हर हँुदा

तपा�सँग



प्रहर� वा अध्यागमन सेवा एजेन्सीको अ�धकार�ले 
तपा�लाई आफ्नो आवास काडर् देखाउन अनुरोध 
गरेमा कृपया आवास काडर् देखाउनुहोला।

देखाउनुहोस ्

आवास काडर्को �निश्चत म्याद हुन्छ।

प्रहर� अ�धकार� आ�दले �वदेशी नाग�रकहरूलाई उनीहरूको आवास 
काडर् देखाउन अनुरोध गरेमा �वदेशी नाग�रकहरूले अ�नवायर् रूपमा 
आफ्नो आवास काडर् देखाउनुपछर्। 
प्रहर� अ�धकार�ले अनुरोध गदार् य�द तपा�ले आफ्नो आवास काडर् 
देखाउनु भएन भने तपा�लाई सजाय हुनेछ।

● “स्थायी बा�सन्दा” को ला�ग आवासको िस्थ�त / “क्लास 2 उच्च सीपयुक्त प्रोफेसनल”
　　16 वषर् भन्दा बढ� उमेरको भएमा: अनुम�त पाएको सात वषर्मा
　　16 वषर् भन्दा कम उमेरको भएमा: 16 औ ंजन्म�दन�भत्रमा
● “क्लास 2 उच्च सीपयुक्त प्रोफेसनल” बाहेकका अन्य बा�सन्दाहरूका ला�ग
　　16 वषर् भन्दा बढ� उमेको भएमा: तपा�को बसाइको म्याद स�कने �म�त�भत्रमा 
　　16 वषर् भन्दा कम उमेरको भएमा (तपा�को बसाइको म्याद स�कने �म�त वा 
तपा�को 16 औ ंजन्म�दन�भत्रमा), जुन प�हले आउँछ 

यहाँ हेनुर्होस!्
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यो अन्यलाई न�दनुहोस!् यसलाई 
स्थानान्तर नगनुर्होस!्

तपा�को आवास काडर् अन्यलाई न�दनुहोस ्वा 
स्थानान्तर नगनुर्होस।्

जाल� वा प�रमािजर्त आवास काडर्हरूदे�ख सावधान रहनुहोस!्

य�द तपा�को आवास काडर् हराएमा पुन: जार� गनर्का 
ला�ग तुरुन्त ैअध्यागमन सेवा एजेन्सीमा आवेदन 
�दनुहोस।्

घ ा ट ा

पुन: जार� गनर्को ला�ग आवेदन �दन तपा�सँग हराएको प्रमाण 
(हराएको प्रमाणपत्र, चो�रएको प्रमाणपत्र, प्रक्रोप प्रमाणपत्र, आ�द), 
राहदानी र फोटो हुनुपछर्। तपा�को स्थानीय अध्यागमन र अध्यागमन 
कायार्लयलाई अ�ग्रम रूपमा सोध्नुहोस।्
य�द तपा�ले 14 �दन �भत्रमा आवेदन �दनुभएन भने तपा�लाई 
सजाय हुनसक्छ।

दरुुपयोग हुने थाहा हँुदाहँुदै अरु कसलैाई आफ्नो आवास काडर् न�दनुहोस।्
तपा�को आवास काडर्को म्याद नाघेको भएप�न तपा�ले कसलैाई �दनुहँुदैन।
यो कानुनको उल्लघंन हो र तपा�लाई सजाय हुनसक्छ वा �डपोटर् गनर् 
स�कन्छ।

प्रयोग गन� उदेश्यका साथ जाल� वा प�रमािजर्त आवास काडर् बोक्ने 
�वदेशी नाग�रकहरूलाई आवासको िस्थ�त भए प�न सजाय हुनसक्छ 
वा �डपोटर् ग�रन सक्छ।
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हुँदैन!



मध्यम दे�ख द�घर्काल�न बा�सन्दाहरूले आफ्नो 
जापानको ठेगाना र आफू कायर्रत संस्था (कम्पनी, 
पसल, �वद्यालय आ�द) को बारेमा आफ्नो स्थानीय 
�नकाय वा अध्यागमन सेवा एजेन्सीलाई जानकार� 
गराउनुपछर्।

मध्यम दे�ख द�घर्काल�न बा�सन्दाहरूको 
जानकार� �दने दा�यत्व

मध्यम दे�ख द�घर्काल�न बा�सन्दाहरूले अध्यागमन �नयन्त्रण र 
शरणाथ� प�हचान ऐन अनुसार आवश्यक पन� सचूना पेश गनुर्पछर्।
　● ठेगाना स्थान　　● नाम, जन्म�म�त, रािष्ट्रयता / �ेत्र, �लगं
　● आबद्ध संस्था (काम गन� संस्था, करार गरेको संस्था)　※
　● जीवनसाथीसँगको पारापाचुके, जीवनसाथीको मतृ्यु 　※
　※ आबद्ध संस्थाहरू र जीवनसाथी बारेको सूचनाहरू ल��त व्यिक्तले तय गन�छ।
सूचना �दने दा�यत्व �नवार्ह नगरेमा वा झूटो सूचना दायर गरेमा 
तपा�लाई सजाय हुनसक्छ वा तपा�को आवासको िस्थ�त रद्द ग�रन 
सक्छ।

य�द तपा�ले सूचना �दने दा�यत्व पूरा गनुर्भएको छैन भने,
　● आवासको िस्थ�त प�रवतर्न गनर्को ला�ग आवेदन
　● बसाइको अव�ध नवीकरण गन� अनुम�तका ला�ग आवेदन
　● स्थायी आवास अनुम�तको ला�ग आवेदन �ददंा तपा�को नकारात्मक रूपमा 
मूल्यांकन गनर् स�कनेछ वा तपा�लाई सजाय हुनसक्छ।
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ठगेाना 
ु

ठगेाना 
ु

ु ु

ुहोस।्
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य�द तपा� �ववा�हत हुनुभयो वा तपा�को नाम, 
जन्म�म�त, रािष्ट्रयता वा �लगंमा प�रवतर्न  आयो 
भने अध्यागमन �वभागलाई तुरुन्त ैजानकार� 
गराउनुहोस।् 

गनर्



य�द तपा�ले स्कुल छाड्नुभयो वा कम्पनी प�रवतर्न 
गनुर्भयो भने तुरुन्त ैत्यसबारे अध्यागमन सेवा 
एजेन्सीलाई जानकार� गराउनुहोस।्

उत्तीर्ण हुनु, भर्ना, 
ट्रान्सफर, विद्यालय 

छोड्नु, आ�द

काम प�रवतर्न गनुर्, 
अवकास, आ�द

सूचनाको ला�ग �नम्न आवासको िस्थ�त आवश्यक पछर्।
प्रोफेसर, उच्च द� पेशवेर, व्यवसाय व्यवस्थापक, कानुनी/लेखा सेवाहरू, �च�कत्सा 
सेवाहरू, �नद�शक, अन्तर कम्पनी सरुवा भइ आउने जाने, प्रा�व�धक इन्टनर्, 
�वद्याथ�, प्र�श�ाथ�, अनुसन्धानकतार्, इिन्ज�नयर/मान�वक�का �वशषे�/अन्तरार्िष्ट्रय 
सेवाहरू, मनोरञ्जन दाता, द� प्रा�व�धक, न�सर्ङ केयर, �वशषे सीपयुक्त कामदार

सूचनाका आवश्यकताहरू पूरा गनर् नसकेमा वा झूटो सूचना दायर 
गरेमा सजाय हुनेछ।

सूचना �दनको ला�ग �नम्न कारणहरू आवश्यक पछर्।
● नाम, ठेगाना वा �वद्यालय वा रोजगार स्थान जस्ता सम्बद्ध संस्थाको �नष्प्रभावता 
प�रवतर्न
● तपा� आबद्ध रहनुभएको �वद्यालय वा कम्पनी जस्ता संस्था छाडमेा वा ट्रान्सफर 
भएमा
● कम्पनी जस्ता करार गरेको संस्थासँगको करार अन्त्य भएमा, नयाँ करारको 
�नष्कषर् �नकालेमा
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कृपया यहाँ खोजी गनुर्होस।्

http://www.immi-moj.go.jp/i-ens/

य�द तपा� "पा�रवा�रक बसाइ", "जापानी नाम�रकको 
"जीवनसाथी" आ�द", वा "स्थायी बा�सन्दाको 
जीवनसाथी" को रूपमा आवासको िस्थ�त प्राप्त गन� 
बा�सन्दा हुनुहुन्छ भने तपा�ले पारापाचुके गदार् वा 
तपा�को जीवनसाथीको मतृ्यु भएमा कृपया तुरुन्त ै
अध्यागमन सेवा एजेन्सीलाई जानकार� गराउनुहोस।्

तपा� आबद्ध संस्थाको प�रवतर्न, र पारापचुके वा 
जीवनसाथीको मतृ्यु जस्ता सूचनाहरू इन्टरनेट माफर् त 
प�न �दन स�कन्छ।

り     こん  とどけ

जीवनसाथी भएको आधारमा आवासको िस्थ�त प्राप्त गन� व्यिक्त 
�रपोटर् गनर् उत्तरदायी हुन्छ। यसबाहेकका अन्य व्यिक्तहरू योग्य 
छैनन।् य�द तपा�को पारापाचुके भएमा वा तपा�को जीवनसाथीको 
मतृ्यु भएमा तपा�ले अ�नवायर् रूपमा अध्यागमन सेवा एजेन्सीको 
साथ ैस्थानीय �नकायलाई प�न �रपोटर् पेश गनुर्पछर् (पारपाचुके भएको 
सूचना र जीवनसाथीको मतृ्यु)।
सूचना �दने दा�यत्व पूरा नगरेमा वा झूटो सूचना �दएमा यसको 
प�रणामस्वरूप सजाय हुनेछ।

पारापचुके, 
जीवनसाथीको मतृ्यु

अध्यागमन सेवा एजेन्सी इलेक्ट्रो�नक 
सूचना प्रणाल�
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119 डायल गनु ्

दै�नक जीवनको बारेमा जानकार�को ला�ग

बदेै�शक बा�सन्दाको बसोबास सम्बन्धी परामशर्को ला�ग ...

सहायता अगें्रजी, को�रयन, चाइ�नज, स्पे�नस, पोतुर्गल, 
टागालग, र �भयतनामी भाषामा उपलब्ध छ।

�वदेशी बा�सन्दा सहायता केन्द्र (टो�कयो अध्यागमन) 
मा सम्पकर्  गनुर्होस ्
टे�लफोन नम्बर 03-5363-3025 (�रजव�शनको ला�ग मात्र)
(सोमबार दे�ख शुक्रबार र सावर्ज�नक �बदाको �दन 
बाहेक 9:00 दे�ख 17：00)
�रजव�शन फाराम  http://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc_2.1.html
ठेगाना: टो�कयो, �सन्ज्युकु-कु, योत्सुया १-६-१ योत्सुया टावर १३ तल्ला



जार� गन�: टो�कयो महानगरपा�लका सुर�ा प्रवद्धर्न मुख्यालय/ साधारण 
प्रवद्धर्न मुख्यालय/ सुर�ा उपाय शाखा 163-8001 टो�कयो, �शन्जुकु-कु, 
�नशी-�शन्जुकु 2-8-1
☎ 03-5388-2279
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http://www.tomin-anzen.metro.tokyo.jp/chian/chiankaizen/gaikokujin/zairyuumanyuaru/index.html

यो �नयमावल� �व�भन्न भाषामा उपलब्ध छ।
यसलाई टो�कयो महानगरपा�लका सावर्ज�नक सुर�ा प्रवद्धर्न 

मुख्यालयको वेवसाइटबाट डाउनलोड गनर् स�कन्छ। 

खोजी गनु ्

जापानमा बस्ने �वदेशीहरूका 
ला�ग �नयमावल�
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