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िवदशेी को सवारी चालक  भएको  लािग 
 

जापानमा सवारी साधन चलाउन े  

 

■जापानमा सवारी साधन चलाउनको लािग    कुनै एक सवारी चालक     

१) जापानको सवारी चालक  

२) सवारी तथा यातायात    (१९४९ जेनेभा ) मा   

सवारी चालक  

  ※ जेनेभा मा  गरेका   जारी गरेको सवारी चालक  नभएको 

 वा जेनेभा   गरेका   भए तापिन जेनेभा ताको ढाँचामा 

 सवारी चालक  जारी  भएमा, सो    सवारी 

चालक ल ेसवारी साधन चलाउन  छैन। 

३) िवदशेी को सवारी चालक  

 िवदशेी   ※१ को सवारी चालक  (  आदशे   िनकाय वा 

 ※२ ले जापानी भाषामा तयार गरेको  पिन   सवारी चालक  

) 

※१  सवारी चालक  जारी   अथवा  भए तापिन जापानको सवारी चालक  

बराबर रको सवारी चालक  भनेर   सवारी चालक  जारी   वा  

(इ , , , , , मोनाको तथा ताइवान (हाल २०२० साल  १  नयाँ 

बारे  सवारी चालक    गरी  )) को सवारी चालक  

    

  ※२  आदेश    जापानी भाषामा अनुवाद  िनकायको   छ। यसमा िवदेशी 
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 वैध    
    १) सवारी चालक अनुमित  जारी  अिधकार भएको िवदशेी    िनकाय  अथवा सो िवदेशी 

को  िनकाय (िवदशेी   सवारी चालक  जारी िनकाय अथवा सो  जापानमा भएको 

राजदतूावास वा )  
    २)  सवारी तथा यातायात   ऐन (यस ऐनको सवारी चालक अनुमितसँग  भाग ) समान 

िनयमकानूनको अिधकार भएको िवदशेी    िनकाय     आयोगलाई 

 िवदशेी   सवारी चालक  जापानी भाषामा अनुवाद    भएको िनकाय वा 

 भनेर सूिचत गराएको िवदशेी   िनकाय वा  भई,     

  िनकाय वा  (हाल ताइवानको सवारी चालक  लािग ताइवान-जापान  

संघलाई र  सवारी चालक  लािग  अटोमोिबल महासंघलाई   छ।)  
    ३) सवारी साधन  चलाउनेसँग  िवदशेी    िनकाय  अनुमितसँग  

सवारी चालक   र सही ढंगमा जापानी भाषामा अनुवाद   भनेर   िनकाय वा 

     आयोगले   िनकाय वा  (हाल JAF (JAPAN 

AUTOMOBILE FEDERATION (जापान अटोमोिबल महासंघ)   छ।) 
 

■ जापानमा सवारी साधन चलाउन  अविध 

१) जापानको सवारी चालक : जापानको सवारी चालक  लेिखएको  अविध 

 

२)  सवारी चालक  तथा िवदशेी सवारी चालक : जापानमा  गरेको 

िमितदिेख १  अविध अथवा    अविध  कुनै एक छोटो अविध 

(  आधारभूत िनवासी     जापान बािहर गएको   वा 

जापानमा पुनः     गरी जापान बािहर गई, ३ मिहना  िवदशेबाट  

,  सवारी चालक   सवारी साधन चलाउन  अविध※  

,  िवदशेबाट  (जापानको भूिममा  गरेको) िमितलाई पिहलो  मािनने छैन।) 

  ※  सवारी चालक  सवारी साधन चलाउन  अविधबारे फरक  
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हे  

 
 

जापानको सवारी चालक                        

 

■    आयोगले िवदशेी  को सवारी चालक  भएको  

 ① सडक यातायात िविध तथा  सवारी साधन  चलाउने कुरासँग   

 ② सवारी साधन  चलाएको कुल अविध  

 ③ सवारी साधन  चलाउन ेकुरासँग   

 , जापानको िलिखत जाँच र  जाँच छुट ,  िवदशेी  को सवारी चालक 

ले चलाउन पाइने सवारी साधन सँग  जापानको सवारी चालक    

 

 साथै जापान समानको  भएको भनेर   सवारी साधन अनुमित  भएको िवदेशी 

  (※) को सवारी चालक  भएको   र   जाँच  पिन छुट 

 

※ , ,    (  , हवाई , मे   र   ), 

, इटली, , , , ,  , , , , , , 

चेक , , , , , हंगेरी, , , बे , , , मोनाको,  

र ताइवान गरी २९  तथा  (हाल २०२० साल  १  नयाँ   सवारी चालक   

 गरी  ) 

 

■आवेदन  
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 जापानमा  ठेगाना      सवारी चालक    

 

■    

१) िवदशेी  को सवारी चालक   गरेपिछ सो   कुल ३ मिहना वा  

बढी रहकेो  (  छाप भएको   र सो  रहकेो अविध   

कागजात  ।) 

२)  आवेदन  पाइने छैन। अिन   आफैले आवेदन   

 

■सवारी चालक को लािग आवेदन   कागजात  

१) आवेदन फारम 

  ※ आवेदन फारमको साथसाथ ैरोगको   “ ” (यो  , चाइिनज  ११ 

  छ) मा जवाफ लेखी पेस   थप जानकारीको लािग   

  जवाफसँग    पिन   

२) आवेदनको लािग १  फोटो 

 ※ आवेदन  अगािडको ६ मिहना  िखचेको टोपी नलगाएको (  अथवा  कारण टोपी 

   अनुहारको  दिेखने गरी टाउकोलाई कपडा    

 छ।) फोटो अगािडबाट िखिचएको  , पछािड कुनै    र फोटोमा छाती  

मािथको भाग दिेखएको   फोटोको साइज ३.०×२.४    फोटो पछािड पूरा 

नाम तथा फोटो िखिचएको िमित लेिखएको    
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३)   िववरण भएको िनवासी   (आधारभूत िनवासी  ऐन लागु   

भएमा  )  

४)  िबमाको बीिमत , माइ  , बसोबास   (दखेाउने वा पेस ) 

५) िवदशेी  को सवारी चालक  (  सवारी चालक   भएर 

) 

६) मािथ  सवारी चालक  जापानी भाषामा अनुवाद   

(  आदशे   िनकाय वा  (  १※२）ले तयार गरेको , 

 सवारी चालक  चलाउन  सवारी साधन को ,  सवारी 

चालक   अविध,  सवारी चालक    एको 

   ) 

 ७)   सवारी चालक   गरेपिछ,  िवदशेी  मा कुल ३ मिहना वा 

 बढी रहकेो कुरा     छाप भएको     

८)   

 

■  

  रोग वा            

िलन  

 

 आवेदन  वा आवेदन िलइने समय, आवेदनको लािग  कागजात,     
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जानकारीको लािग  आवेदन       सवारी चालक 

  मा   



१　आधारभूत िनवासी     जापानको भूिममा  गरेको 

(१)　  सवारी चालक   गरेपिछ पिहलो पटक जापानको भूिममा  गरेको 

(२)　पिहलो पटक जापानको भूिममा  पिछ  सवारी चालक   गरेको 

२　आधारभूत िनवासी     जापान बािहर गई पुनः जापान  गरेको 

(१)　३ मिहना वा  बढी िवदेशमा बसेर पुनः जापान  गरेको 

 सवारी चालक  सवारी साधन चलाउन सिकने अविध

 सवारी 
चालक ले 
सवारी साधन चलाउन 
सिकने अविध

 सवारी 
चालक  जापान 

(जापानको भूिममा   १  अविध)

 सवारी 
चालक  
सवारी साधन चलाउन 
सिकने अविध

जापान बािहर नगईकन क 
आिद  य सवारी 
चालक  

जापान 

 सवारी चालक 
 सवारी साधन 

चलाउन सिकने अविध

जापान 

(जापानको भूिममा  १  अविध)

पुनः  
  

गरी जापानबाट 

३ मिहना वा  बढी िवदेश बसाइ

जापान य सवारी 
चालक 

 

 

 

िवदेश बसाइ

िवदेश बसाइ

जापान बसाइ

लामो अविधको बसाइ
(आधारभूत िनवासी 

 )

(जापानको भूिममा  १ को अविध) 

 सवारी चालक 
  अविध

(जारी  १ )

 सवारी चालक 
  अविध

(जारी  १ )

 सवारी चालक 
  अविध

(जारी  १ )



(२)　िवदेशको बसाइ ३ मिहना  पुनः जापान  गरेको   (यो िवदेशी  धेरै  केस हो।)

(३)　िवदेशको बसाइ ३ मिहना  पुनः जापान  गरेको   (यो जापानी  धेरै  केस हो।)

जापान जापानबाट 

३ मिहना  कम िवदेश बसाइ

आधारभूत िनवासी 
 भएको 

जापानी  
आिद

३ मिहना  जापान वेश 
  यो िमित  

  

जापान 

पिहले जापान  
गरेको   

जापान य सवारी 
चालक  

पुनः  
 

 गरी 
जापानबाट 

आधारभूत िनवासी 
  (लामो 

बसाइ गरेको  
आिद)

३ मिहना  िवदेशबाट एको 
(जापान  गरेको) ले यो िमितलाई 

   िमित मािनँदैन।
साथै  जापान  िमित पिन 
नभएकोले "जापान  िमितदे  १ 

 अविध"    िमित छैन।

३ मिहना  कम िवदेश बसाइ

 सवारी चालक 
छ तर जापान वेश 

गरेपिछ १  नािघसकेकोले 
जापानमा सवारी साधन चलाउन 
सिकँदैन

जापान बसाइ

जापान बसाइ जापान बसाइ

 सवारी चालक 
छ तर "जापान वेश 

 १  अविध"  
 िमित नभएको  

जापानमा सवारी साधन चलाउन 
सिकँदैन

जापान बसाइ

 सवारी चालक 
  अविध

(जारी  १ )

 सवारी चालक 
  अविध

(जारी  १ )

य सवारी 
चालक अनुमितप  


