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जापानमा बसोबास गनने विदेशी नागरिकको सङ्ख ्ा सन्ख 2021 जुन मसान्तमा करिब 28 लाख 20 हजाि जना सवहत 
उच्च सं्ामा कायम िहेको, ि अबका वदनमा पवन जापानमा बसोबास गनने विदेशी नागरिकको सङ्ख ्ा बढ्खने देखखन्छ। 

जापानमा जापानी नागरिक तथा विदेशी नागरिक सबैले ढुक्क भएि जीिन वनिावाह गनवा सक्े समाज प्ाखति गनवाका 
वनवमत्त, जापानी नागरिकले वबदेशीहरुको बािेमा बुझ्न पवन महत्वपूरवा हुन्छ ति, विदेशी नागरिकले जापानको वनयम िा 
चालचलनहरू सम्बन्ी जानकािी सही एिम्ख दु्तति रूपमा प्ाति गनने कुिाले महत्त्व िाखद्छ। 

“जीिनयापन ि िोजगाि सम्बन्ी गाइडबुक”, सन्ख 2018 वडसेम्बिमा, “विदेशी कामदाि वभत्राउने तथा सहजीिन 
सम्बन्मा मन्तीपरिषदीय बैठक” द्ािा वनरणीत “विदेशी कामदाि वभत्राउने तथा सहजीिन गनवाका वनवमत्त समग्र उपाय” 
मारवा त, हिेक सिकािी मन्तालय वबभाग एक भई जापानमा बसोिास गनने बोदेशीहरु सुिवषित एिम्ख वनरवाक्क भई जीिनयापन 
तथा िोजगािी गनवा सक्े बनाउनको लावग आिश्यक पनने आरािभूत जानकािीहरु संकलन गिी  प्काशन गरिएको पुस्तक 
हो । 

यस गाइडबुकको बािेमा अध्ागमन वबभागको िेबसाइटमा ब्यिसथा गरिएको “विदेशी नागरिक जीिनयापन 
सहायता पोटवाल साइट” मा  बहुभाषा संस्किर (१४ िटा भाषा) मा प्काशन गिेका ्छौ ं।  यसपटक भने सम्बखन्त मन्तालय 
तथा विभागहरूको सहयोगमा, प्रालीको नयां सथापना ि वबकास आवद सवहतको तेश्ो संस्किरको नविकिर गरिएको 
चौथो संस्किर तयाि पािी,   “वबदेशी जीिनयापन सहयोग पोटवाल साइट” मा प्काशन गिेका ्छौ ं। 

      
समस्त विदेशी नागरिकको लावग यस गाइडबुकमा प्काशन भएको जानकािी उपयोगी होस्ख तथा जापानमा सहज 

जीिनयापन गनवाका वनवमत्त सहयोगी बनोस्ख भन्े कामना गदवा्छौ।ँ 

सन्ख 2022 माचवा
अध्ागमन विभाग 
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बसोबास	(जाइऱयू)	रारका
जापानमा बस्े विदेशी नागरिकको लावग परिचय पत् स्रूपको काडवा हो। िाहकको परिचयात्मक विििर या जापानमा बस् 

पाउने अिवर (वपरियड अि से् अथावात्ख बसोबास अिवर), जापानमा गनवा वमलने गवतविवर (स्ाटस अथावात्ख वभसा अथिा बसोबास 
योग्यता) आवद लेखखएको हुन्छ। 

•  16 िषवा िा सो भन्ा मावथका व्खक्ले हिदम आिूसँग वलएि वहँड्खनु 
होला। 

•  गाउँपावलका/नगिपावलकामा अपनाइने कुनै प्वरिया होस्ख या किाि 
गदावाको समयमा समेत पेस गनने परिचय पत् स्रूप काम ग्छवा । 

बसोबास	(जाइऱयू)	रारका	क्वतरणरो	दायरामा	पनने	व्यक्ति

3 मवहना नाघ्े गिी जापानमा बसोबास गनने विदेशी नागरिकलाई बसोबास (जाइऱयू) काडवा वितिर गरिने्छ। (बसोबास (जाइऱयू) 
काडवाको वितिरको दायिामा पनने व्खक्लाई “मध्म िा दीरवाकालीन बसोबासी” भवनन्छ।) 

बसोबास (जाइऱययू) कार्ड लवतिण नहुनछे 6 अवस्ाहरू
①	 	 बसोबास अवलि “3 मलहना” वा सो भन्ा कम भएका व्यक्ति

②	 	 लभसा “टछेम्ोिरि लभलजटि अ्ा्डत् छोटो अवलिको बसाइ” भएका व्यक्ति

③	 	 लभसा “लरप्ोम्ालटक स्ाटस अ्ा्डत् कयू टनरीलतज्ञ” अ्वा “अलिलसयि स्ाटस अ्ा्डत् सिकािरी पदालिकािरी”

④	 	 लभसा “रछेलजक्छेटछेर एक्टिलभलटज अ्ा्डत् लवशछेष गलतलवलि” भएि, ताइवान-जापान सम्बन्ध सङ्घका जापानमा िहछेको काया्डिय 
(ताइपछे इकोनोलमक एण्ड कल्चिि रिलप्रजछेन्छेलटभ अलिस आलद) वा पिमानछेन् जनिि लमसन अि प्ालिस्ाइन इन जापानका 
कम्ड्चािरी अ्वा तरीनका परिवाि

⑤	 	 स्छेशि पमा्डनछेन् िछे लसरछेन् अ्ा्डत् लवशछेष स्ायरी बसोबासरी 

⑥	 	 बसोबास योग्यता नभएका व्यक्ति

1-1 बसोबास	(जाइऱयू)	रारकारो	क्वतरण

बसोबास (जाइऱयू) काडवा वितिर गरिने समय, मु्तया वनम्नानुसाि हुन्छ। 

①		 नयाँ अवतिण अनुमलत प्राप्त गिछे ि, नारिता लवमानस्ि, हानछेदा लवमानस्ि, च्यूबु लवमानस्ि, खान्ाइ लवमानस्ि, 
लसन् ल्चतोसछे लवमानस्ि, लहिोलसमा लवमानस्ि, िुकुओका लवमानस्िबाट जापान प्रवछेश गदा्ड

  विमानसथलबाट बसोबास (जाइऱयू) काडवा वितिर गरिने्छ। 

1

 परिच्छे द-1	 जापान	प्रवेश/बसोबास	
प्रक्रिया



1

2

जापान प्रवेश/बसोबास प्रक्रिया

परिच्
द-1

परिच्
द-3

परिच्
द-2

परिच्
द-4

परिच्
द-5

परिच्
द-6

परिच्
द-7

परिच्
द-8

परिच्
द-9

परिच्
द-10

परिच्
द-11

परिच्
द-12

②		 नयाँ अवतिण अनुमलत प्राप्त गिछे ि, ① बाहछेकको लवमानस्ि या समुन्दरी बन्िगाहबाट जापान प्रवछेश गदा्ड
  जापानमा प्िेश गिे पश्ात्ख, बसोबास गिेको गाउँपावलका/नगिपावलकामा “बसाईँ आएको दतावा” पेस गनुवाहोला। 
त्स पश्ात्ख, हुलाकबाट आफनो रिमा बसोबास (जाइऱयू) काडवा आइपुग्छ। 

③		 बसोबास अवलि नवरीकिण अनुमलत प्राप्त गदा्ड
  बसोबास अिवर पूिा हुनु पवहले, षिेत्ीय अध्ागमन ब्युिो (शाखा ब्युिो/उपशाखा कायावालय समेत। तल भने नलेखी 
्छोट्टाइने।) मा बसोबास अिवर निीकिरको लावग वनिेदन (2-1 हेनुवाहोस्ख) वदएि, अनुमवत पाएको अिसथामा नयाँ 
बसोबास (जाइऱयू) काडवा वितिर गरिने्छ। 

④		 लभसा परिवत्डन अनुमलत पाउँदा
  जापानमा बसोबासको उदे्श्य बदलन चाहेको बेलामा, षिेत्ीय अध्ागमन ब्युिोमा वभसा परिितवानको वनिेदन (2-2 
हेनुवाहोस्ख) वदएि, अनुमवत पाएको बखतमा नयाँ बसोबास (जाइऱयू) काडवा वितिर गरिने्छ। 

⑤		 लभसा प्राक्प्तको अनुमलत पाउँदा
  जापानमा जन्ेका बालबच्चाले जापानको िावष्ट्र यता नवलने अिसथामा, जन्ेको 60 वदन नारे पश्ात्ख पवन वनिन्ति 
जापानमा िहन चाहेको हो भने, जन्ेको वदन देखख 30 वदन वभत्मा षिेत्ीय अध्ागमन ब्युिोमा वभसा प्ाखति वनिेदन (2-4 
हेनुवाहोस्ख) वदएि, अनुमवत प्ाति गिेको खण्डमा नयाँ बसोबास (जाइऱयू) काडवा वितिर गरिने्छ। 

1-2 वासस्ान	दताका	(बसाईँ	आएरो	दताका)

बसोबास (जाइऱयू) काडवा प्ाति गिेको व्खक्ले, बस्े ठाउँ (िाससथान/ठेगाना) वनरावािर गिेको वदन देखख 14 वदन वभत्मा, 
बसोबास गिेको गाउँपावलका/नगिपावलकामा िाससथान दतावा (बसाईँ आएको दतावा) गनुवापनने हुन्छ। 

पुनश्, सूचना दतावा गदावा बसोबास (जाइऱयू) काडवा (1-1 को ① को अिसथामा), अथिा, पासपोटवा (1-1 को ② को अिसथामा) 
आिश्यक पनने हुनाले, नवबवसवाकन ल्ाउनुहोला। 

परिच्छे द 2; 1 1-1 ठछे गाना दता्ड हछेनु्डहोस्। 

1-3 बसोबास	(जाइऱयू)	रारका	हराउँदा

बसोबास (जाइऱयू) काडवा हिाएको थाहा भएको 14 वदन वभत्मा, षिेत्ीय अध्ागमन ब्युिोमा बसोबास (जाइऱयू) काडवाको 
पुनः वितिरको वनिेदन गनने। 

क्नवेदन	क्दँदा	आवश्यर	पनने	वसु्

•  पासपोटवा 
•  अनुहािको िोटो 1 प्वत (ठाडो 4 से.वम. x चौडा 3 से.वम., 3 मवहना वभत्मा खखचेको िोटो, 16 िषवा भन्ा मुवनका लावग आिश्यक 

नपनने) 
•  बसोबास (जाइऱयू) काडवा हिाएको प्मार स्रूपको कागजात (हिाएको दतावा प्मारपत्, चोिी भएको दतावा प्मारपत्, अवग् 

पीवडत प्मारपत् आवद) 
•  बसोबास (जाइऱयू) काडवा पुनः वितिर िािाम

लवस्तृत लवविणको िालग लनम्न वछेबसाइट हछेनु्डहोस्। 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00010.html
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1-4 बसोबास	(जाइऱयू)	रारका	क्िताका

वनम्न अिसथामा, षिेत्ीय अध्ागमन ब्युिोमा बसोबास (जाइऱयू) काडवा वितावा गनुवापनने हुन्छ। 

सरलीरृत	जापान	बक्हगकामन

•  जापान बवहगवामन हँुदा विमानसथल अथिा समुन्द्री बन्िगाहका अध्ागमन अवरकािीलाई वितावा वदनुहोस्ख। 

•  परििाि या सँगै बस्े व्खक्को मकृत्ु भएमा
•  (स्ेशल) रिइखन्टट्र  पवमवाट वलएि जापान बवहगवामन भई, (स्ेशल) रिइखन्टट्र  पवमवाटको बहाल 

अिवर वभत्मा पुनः जापान प्िेश नगिेमा
•  जापानको िावष्ट्र यता वलएमा

वनम्न मध्े कुनै तरिकाले 14 वदन वभत्मा वितावा गनुवाहोस्ख। 
•  नवजकको षिेत्ीय अध्ागमन ब्युिोमा वलएि जाने। 
•  हुलाक मािवा त वनम्न ठेगानामा पठाउने। 

पठाउने ठेगाना: 〒135-0064 Tokyo-To, Koto-Ku, Aomi 2-7-11, 
Tokyo Kowan GodoChosha 9F 
Tokyo Immigration Bureau Odaiba Branch Office 
(खामको अगावड पवट् “The residence card to be returned” भनेि उल्ेख गनुवाहोला।) 

लवस्तृत लवविणको िालग लनम्न वछेबसाइट हछेनु्डहोस्।

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00020.html

(जापानमा गनने गवतविवर सक्काएि जापान बवहगवामन हँुदा) 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00020.html
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क्िसा	सम्बन्ी	प्रक्रिया

2-1 बसोबास	अवक्ि	नवीररण	(बसोबास	म्ाद	लम्बाउन	िाहँदा)

हाल अनुमवत प्ाति बसोबास अिवर नराएि लगाताि जापानमा बसोबास गनने चाहना भएको खण्डमा, षिेत्ीय अध्ागमन 
ब्युिोमा बसोबास अिवर निीकिरको वनिेदन वदनुपनने हुन्छ। 

क्नवेदन	क्दँदा	आवश्यर	पनने	वसु्

•  पासपोटवा
•  बसोबास (जाइऱयू) काडवा (प्ाति गिेको भए) 
•  अनुहािको िोटो 1 प्वत (ठाडो 4 से.वम. x चौडा 3 से.वम., 3 मवहना वभत्मा खखचेको िोटो, 16 िषवा 

भन्ा मुवनका लावग आिश्यक नपनने) 
•  बसोबास अिवर निीकिर अनुमवत िािाम

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3-1.html

•  गनने गवतविवर प्स् हुने योजनाका कागजातहरू
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_01.html

2-2 क्िसा	पररवतकान	(जापानमा	बसोबास	गनने	उदे्श्य	पररवतकान	गदाका)

बसोबास उदे्श्य परिितवान गनवा चाहेमा, षिेत्ीय अध्ागमन ब्युिोमा वभसा परिितवानको वनिेदन 
वदनुपनने हुन्छ। 

क्नवेदन	क्दँदा	आवश्यर	पनने	वसु्

•  पासपोटवा
•  बसोबास (जाइऱयू) काडवा (प्ाति गिेको भए)
•  अनुहािको िोटो 1 प्वत (ठाडो 4 से.वम. x चौडा 3 से.वम., 3 मवहना वभत्मा खखचेको िोटो,
• 16 िषवा भन्ा मुवनका लावग आिश्यक नपनने) 
•  वभसा परिितवान अनुमवत िािाम

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2-1.html

•  गनने गवतविवर प्स् हुने योजनाका कागजातहरू
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_henko10.html

2

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3-1.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_01.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2-1.html
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2-3 स्ायी	बसोबास	(पमाकानेन्ट	रेक्सरेन्ट)	अनुमक्त

जापानमा सथायी बसोबास गनवा चाहने व्खक्ले, सथायी बसोबास अनुमवत वनिेदन वदनुपनने हुन्छ। सथायी बसोबास गनवा अनुमवत 
वदइएको अिसथामा, जापानमा गनने गवतविवर/बसोबास अिवरमा हदबन्ी नहुने ि, बसोबास अिवर निीकिर प्वरिया होस्ख या वभसा 
परिितवान प्वरिया अपनाउनु पनने आिश्यकता िहँदैन। 

क्नवेदन	क्दँदा	आवश्यर	पनने	वसु्

•  पासपोटवा
•  बसोबास (जाइऱयू) काडवा 
•  अनुहािको िोटो 1 प्वत (ठाडो 4 से.वम. x चौडा 3 से.वम., 3 मवहना वभत्मा खखचेको िोटो, 16 िषवा भन्ा मुवनका लावग आिश्यक 

नपनने)
•  सथायी बसोबास अनुमवत िािाम
•  अन्य आिश्यक पनने कागजपत्हरू 

लवस्तृत लवविणको िालग लनम्न वछेबसाइट हछेनु्डहोस्।

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html 

2-4 क्िसा	प्राक्ति	(बालबच्ा	जने्रो	बखतमा)

जापानमा जन्ेका बालबच्चाले जापानको िावष्ट्र यता नवलने बखतमा, जन् पश्ात्ख 60 वदन नराएि वनिन्ति जापानमा िहन 
चाहेको अिसथामा, जन्ेको 30 वदन वभत्मा, षिेत्ीय अध्ागमन ब्युिोबाट वभसा प्ाखतिको वनिेदन वदनुपनने हुन्छ। 
*  तल िरवान गरिने “जन् दतावा पत्का तथ्य उल्ेखखत प्मारपत्” जस्ता कागजपत् आिश्यक पनने हुनाले, पवहला गाउँपावलका/नगिपावलकामा जन् दतावाको 

प्वरिया वसध्ाएि, षिेत्ीय अध्ागमन ब्युिोमा गरिने प्वरिया अवर बढाउनुहोस्ख। 

परिच्छे द 4; 2 2-1 जन्म दता्ड हछेनु्डहोस्। 

क्नवेदन	क्दँदा	आवश्यर	पनने	वसु्

•  पासपोटवा (प्ाति गिेको भए) 
•  वभसा प्ाति गनने अनुमवतको िािाम

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-10.html 

•  जन् दतावा पत्का तथ्य उल्ेखखत प्मारपत् (गाउँपावलका/नगिपावलकाबाट प्ाति गनवा सवकन्छ।) जस्ता 
 जन्ेको प्मावरत हुने वलखत
•  योजना िहेको गवतविवरको विषयिस्तु प्स् हुने कागजात 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_henko10.html

•  बसोबास पत्(ज्वुमन ह्ोउ)को प्वतवलवप अथिा बसोबास तथ्य उल्ेखखत प्मारपत् (ज्ुवमन्ख-ह्ोउ 
वकसाइ वजकोउ स्ोउमेइ-स्ो) (गाउँपावलका/नगिपावलकाबाट प्ाति गनवा सवकन्छ।) 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-10.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_henko10.html
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जापान प्रवेश/बसोबास प्रक्रिया
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परिच्
द-9

परिच्
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परिच्
द-11

परिच्
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2-5 क्िसा	योग्यता	बाक्हररो	गक्तक्वक्ि	गनने	अनुमक्त	(क्सखारु-गाइ	
खािुदोउ	क्ोखा)

काम गनवा नवमलने वभसा (प्िास अध्यन, पारििारिक बसाइ आवद) या काम गनने परिवर वनरावारित वभसाको परिवर भन्ा 
बावहिको कायवा गिेि आय आजवान अथिा पारिश्वमक वलने अिसथामा, षिेत्ीय अध्ागमन ब्युिोमा वनिेदन वदएि वभसा योग्यता 
बावहिको गवतविवर गनने अनुमवत (वसखाकु-गाइ खाचुदोउ क्ोखा) प्ाति गनुवापनने हुन्छ (आफनो वभसाले कवत सम्म काम गनवा वमल्छ 
भनेि, परिचे्द 3; 1 1-1 बसोबास योग्यता (वभसा) बाट वनश्य गनुवाहोस्ख।)। 

क्नवेदन	क्दँदा	आवश्यर	पनने	वसु्

•  पासपोटवा
•  बसोबास (जाइऱयू) काडवा
•  वभसा योग्यता बावहिको गवतविवर गनने अनुमवत, वनिेदन िािाम 

(वसखाकु-गाइ खाचुदोउ क्ोखा वसन्सेइ-स्ो) 
•  आय आजवान अथिा पारिश्वमक वलने गवतविवर प्स् हुने कागजात 

लवस्तृत लवविणको िालग लनम्न वछेबसाइट हछेनु्डहोस्।

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html

2-6 के्त्ीय	अध्ागमन	बु्रोमा	सूिना	दताका

बसोबास (जाइऱयू) काडवा भएका व्खक् मध्े, वनम्न वलखखत वभसा भएका व्खक्ले, आबद्ध वनकाय आवद िेिबदल भएको 
अिसथामा, षिेत्ीय अध्ागमन ब्युिोमा उक् सूचना दतावा गनुवापनने हुन्छ। 

(1)	 गक्तक्वक्ि	गनने	क्नराय	सम्बन्ी	सूिना	दताका	

दायिामा पनने लभसा प्ोिेसि, उच्च दषि विशेषज् नं 1 ग, उच्च दषि विशेषज् नं 2 (नं. 2 ग मा लेखखएको गवतविवरमा 
संलग् हँुदा), प्शासवनक िा व्िसथापकीय कायवा, कानुनी िा लेखा सम्बन्ी कायवा, वचवकत्सा, 
वशषिा, कम्पनी वभत् हुने सरुिा, प्ाविवरक प्वशषिर, प्िास अध्यन, तावलम

दायिामा पनने सयू्चना दता्डका 
लवषयवसु् 

• गवतविवर गरििाखेको वनकायको नाम परिितवान हँुदा
• गवतविवर गरििाखेको वनकाय अिखसथत ठेगाना परिितवान हँुदा
• गवतविवर गरििाखेको वनकाय विरटन हँुदा
• गवतविवर गरििाखेको वनकायबाट ्छोड्खदा
• गवतविवर गरििाखेको वनकायबाट सथानान्तिर हँुदा

सयू्चना दता्ड अवलि 14 वदन वभत्मा सूचना दतावा गरिसक्ुहोस्ख। 

लवस्तृत लवविणको िालग लनम्न वछेबसाइट हछेनु्डहोस्।

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html
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द-12

(2)	अनुबक्न्त	क्नरायसँग	सम्बक्न्त	सूिना	दताका

दायिामा पनने लभसा उच्च दषि विशेषज् नं 1 क, उच्च दषि विशेषज् नं 1 ख, उच्च दषि विशेषज् नं 2 (नं 2 क अथिा 
ख मा लेखखएको गवतविवरमा संलग् हँुदा), रिसचवा, प्ाविवरक/मानविकी/अन्तिावावष्ट्र य विशेषज्, 
केयि वगभि, मनोिञ्जक (जापानको सािवाजवनक िा वनजी वनकायसँगको किािमा आरारित 
गवतविवरमा सीवमत), दषि कामदाि, विवशष् दषि कामदाि

दायिामा पनने सयू्चना दता्डका 
लवषयवसु्

• अनुबखन्त वनकायको नाम परिितवान हँुदा
• अनुबखन्त वनकाय अिखसथत ठेगाना परिितवान हँुदा
• अनुबखन्त वनकाय विरटन हँुदा
• अनुबखन्त वनकायसँगको किाि समाति हँुदा
• अनुबखन्त वनकायसँग नयाँ किािमा अनुबन्न हँुदा

सयू्चना दता्ड अवलि 14 वदन वभत्मा सूचना दतावा गरिसक्ुहोस्ख।

लवस्तृत लवविणको िालग लनम्न वछेबसाइट हछेनु्डहोस्।

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html

(3)	 पक्त/पत्ी	सम्बन्ी	सूिना	दताका

दायिामा पनने लभसा पारििारिक बसाइ, जापानी नागरिकको पवत/पत्ीहरू, सथायी बसोबासीको पवत/पत्ीहरू 
मध्े, पवत िा पत्ी भनेि पारििारिक सम्बन् िहेको खण्डमा

दायिामा पनने सयू्चना दता्डका 
लवषयवसु्

• पवत/पत्ी वबच ्छोडपत्
• पवत/पत्ी वबच मकृत्ुले वब्छोड

सयू्चना दता्ड अवलि 14 वदन वभत्मा सूचना दतावा गरिसक्ुहोस्ख।

लवस्तृत लवविणको िालग लनम्न वछेबसाइट हछेनु्डहोस्।

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html

यी दतावा सम्बन्मा, इन्टिनेट प्योग गिेि विद्ख तीय सूचना दतावा गनवा वमल्छ । 

लवस्तृत लवविणको िालग लनम्न वछेबसाइट हछेनु्डहोस्।

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/i-ens_index.html

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/i-ens_index.html
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उच्च दक्ष लवदछेशरी कामदाि प्रलत पोइन् प्रणािरी माि्ड त प्रा्लमकता लदनछे व्यवस्ा

जापानको आवथवाक विकास आवदमा योगदान वदन सक्े भनी अपेषिा िाख्न सवकने उच्च षिमता भएका या गुर भएका विदेशी नागरिकलाई, 
जापानमा गनने गवतविवरको विषयिस्तु िा बसोबास अिवरमा प्ाथवमकताको व्िहाि वमलने्छ। 

गवतविवरका विशेषता अनुसाि, “शैवषिक पकृष्ठभूवम”, “पेसागत पकृष्ठभूवम”, “उमेि” इत्ावदका बुँदा अनुसाि पोइन्ट वनरावािर गरिएकोले, 
षिेत्ीय अध्ागमन ब्युिोमा वनिेदन वदएि, उक् पोइन्टको योगिल 70 पोइन्ट िा सो भन्ा मावथ िहेका “उच्च दषि विदेशी कामदाि” भन्े 
मान्यता पाएका व्खक्ले, वनम्न प्ाथवमकताको व्िहाि पाउन सक्े्छन्ख। 

•  विवभन् गवतविवर गनवा वदइने

•  वभसाको अवरकतम लामो अिवर “5 िषवा” प्दान गरिने

•  सथायी बसोबास अनुमवत वदँदा, आिश्यक पनने सतवा मध्े, जापानमा बसोबास गिेको इवतहास सम्बखन्त आिश्यक सतवालाई सहज बनाइने   
आवद

लवस्तृत लवविणको िालग लनम्न वछेबसाइट हछेनु्डहोस्। 

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_index.html 

ररइक्न्टरि 	पक्मकाट	(हालरो	क्िसा	रायम	राखदै	पुनः जापान	प्रवेश	गनने)
जापानबाट बवहगवामन हँुदा, पुनः जापान प्िेश प्राली उपयोग गिेमा, मान्यता वदइएको म्ाद वभत् भए, हालको वभसा/

बसोबास अिवरबाट नै पुनः जापान प्िेश गनवा सवकने्छ। 

(1)	 से्शल	ररइक्न्टरि 	पक्मकाट	(1	वरका	क्ित्मा	जापानमा	िरने र	आउने	अवस्ामा)	

बसोबास (जाइऱयू) काडवा ि, बहाल अिवर भएको पासपोटवा भएको व्खक्ले, जापान बवहगवामन भएि 1 िषवा (1 िषवा भन्ा कम 
मै बसोबास म्ाद सवकने अिसथामा भने, बसोबास म्ाद सम्म) वभत्मा जापान िकवा ने हो भने, अवग्रम रूपमा षिेत्ीय अध्ागमन 
ब्युिोबाट रिइखन्टट्र  पवमवाट वलनु पनने आिश्यकता िहने ्ैछन। 

(2)	 ररइक्न्टरि 	पक्मकाट	(1	वरका	िन्ा	लामो	समयरो	लाक्ग	जापान	छोर्दा)	

अवग्रम रूपमामा नवजकको षिेत्ीय अध्ागमन ब्युिोमा वनिेदन वदएि, रिइखन्टट्र  पवमवाट प्ाति गिेमा, हालको वभसा/बसोबास 
अिवर कायम िाखदै जापान आउजाउ गनवा सवकने्छ (अवरकतम 5 िषवा। 5 िषवा भन्ा कम मै बसोबास म्ाद सवकने अिसथामा 
भने, बसोबास म्ाद सम्म)। 

लवस्तृत लवविणको िालग लनम्न वछेबसाइट हछेनु्डहोस्। 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-5.html

3

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_index.html
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परिच्
द-12

शरणा्थी	प्रमाणीररण	प्रक्रिया
जापान, शिराथणी सम्बन्ी सखन्हरू (कनभेन्सन रिलेवटङ टु द सट्ाटस अि िेफ्ुवज एिम्ख प्ोटोकल िेलेवटङ टु द सट्ाटस 

अि िेफ्ुवज) मा सामेल भएकोले, यी सम्ौताहरूमा परिभावषत भए अनुसाि शिराथणी प्मारीकिर गिी, शिराथणी प्वत हि 
प्कािको संिषिरको उपाय अिलम्बन गनने गिेको ्छ। 

4-1 “शरणा्थी”	िन्ाले

शिराथणी कनभेन्सन रािा 1 अथिा शिराथणी प्ोटोकल रािा 1 को प्ािरान अनुसाि, शिराथणी सखन् लागु हुने शिराथणीलाई, 
वनम्नानुसाि परिभावषत गरिएको ्छ। 
•  जावत, रमवा, िावष्ट्र यता, विवशष् सामावजक समुहको सदस् भएको अथिा िाजनीवतक विचािरािाका कािरले ज्ानलाई हावन 

िा खतिा हुने पयावाति कािरहरू भएकोले, िावष्ट्र यता भएको आफनो देश भन्ा बावहिको देशमा िहेको व्खक्, जसले उक् 
िावष्ट्र यता भएको देशबाट संिषिर प्ाति गनवा सकै्न अथिा चाहँदैन

4-2 शरणा्थी	प्रमाणीररण	क्नवेदन	सम्बन्मा

•  शिराथणी प्मारीकिर वनिेदन भन्ाले, मूल िाष्ट्र बाट भागेि आएका शिराथणी (4-1 हेनुवाहोस्ख)ले, जापानमा संिषिर माग गनवाको 
लावग बनाइएको व्िसथा हो। यस वनिेदन, जापानमा भएका विदेशी नागरिकले वदन सक्े्छन्ख। शिराथणी भनेि प्मावरत विदेशी 
नागरिकलाई, शिराथणी प्मारीकिर प्मारपत् वितिर गरिन्छ ि, “लगि-टमवा िेवसडेन्ट” आवद वभसाको अनुमवत वदइने्छ। 

•  शिराथणी भनेि प्मावरत विदेशी नागरिकले वनिेदन वदएमा उक् वनिदेनमा आरारित िही पासपोटवाको सट्ामा टट्र ाभल डकुमेन्ट 
स्रूपको शिराथणी भ्रमर प्मारपत् प्ाति गनवा सवकने्छ। 

•  शिराथणी भनेि प्मावरत विदेशी नागरिक तथा वनजका परििािले, जापानी भाषाको वशषिा या दैवनक जीिनयापन सम्बन्ी 
मागवावनदनेशन, काम गनने ठाउँको परिचय जस्ता “लामो समय बसोबास गननेको लावग सहायता कायवारिम” प्ाति गनवा सक्े्छन्ख। 

4-3 समीक्ा	माग

शिराथणी भनेि प्मावरत नभएको कायवािाहीहरू प्वत अवपल गनने हो भने, कानुन मन्ती प्वत समीषिाको माग िाख्न सवकने ्छ। 
कानुन मन्तीले समीषिा माग प्वत वनरवाय गदावा, कानुन या अन्तिावावष्ट्र य मावमलाहरू सम्बन्ी ज्ान भएका शिराथणी समीषिा 

सल्ाहकािको विचाि सुनेि गनुवापनने हुन्छ। 

लवस्तृत लवविणको िालग लनम्न वछेबसाइटबाट लनश्चय गनु्डहोस्।

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nanmin_tetuduki.html
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जापान प्रवेश/बसोबास प्रक्रिया

परिच्
द-1

परिच्
द-3

परिच्
द-2

परिच्
द-4

परिच्
द-5

परिच्
द-6

परिच्
द-7

परिच्
द-8

परिच्
द-9

परिच्
द-10

परिच्
द-11

परिच्
द-12

देश	क्नरालारा	प्रक्रियाहरू

5-1 देश	क्नरालारा	प्रमुख	रारण

•  बसोबास अिवर नराएि जापानमा िहने कायवा (1 वदन मात्ै वबते पवन ओभिसे् हुन जाने ि, देश वनकाला प्वरियाको दायिामा 
पनवा जाने हुनाले सािरानी अपनाउनु होला।) 

•  वभसा योग्यता बावहिको गवतविवर गनने अनुमवत (वसखाकु-गाइ खाचुदोउ क्ोखा) प्ाति नगिी, आफनो वभसा योग्यता बावहिको 
गवतविवरमा संलग् भएि आय आजवान अथिा पारिश्वमक वलने

•  कुनै वनवश्त िौजदािी दण्ड लागेमा

5-2 देश	क्नराला	िएरो	अवस्ामा

देश वनकाला गिेको अिसथामा, वसद्धान्ततः  5 िषवा अथिा 10 िषवा, जापान प्िेश गनवा नपाइने हुन्छ। साथै, कुनै वनवश्त िौजदािी 
दण्डको कािबाहीमा पिेि देश वनकाला भएको अिसथामा, वसद्धान्ततः  कवहल्ै जापान प्िेश गनवा नवमलने हुन्छ। 

5-3 जापान	बक्हगकामन	आदेश	प्रणाली

ओभिसे् हँुदा वनम्न सबै सतवा पुिा गिेको अिसथामा, बन्क नबनाई, सिल प्वरिया मािवा त जापानबाट बवहगवामन हुन सक्े 
प्राली हो। 

जापान बवहगवामन आदेश प्राली मािवा त जापान बवहगवामन भएको अिसथामा, वसद्धान्ततः  1 िषवा सम्म जापान प्िेश गनवा सवकने 
्ैछन। 

जापान	बक्हगकामन	आदेश	प्रणालीरा	आवश्यर	सतकाहरू	

जापान बवहगवामन आदेश प्राली लागु हुनको लावग, वनम्न आिश्यक सतवा पुिा गनुवापनने हुन्छ। 
•  जापानबाट बवहगवामन हुने इिादा िाखेि आिँै षिेत्ीय अध्ागमन ब्युिोमा उपखसथत भएको
•  ओभिसे् बाहेकको देश वनकाला हुने कािरमा नपिेको
•  जापानमा चोिी जस्ता कुनै वनवश्त अपिार गिेि, श्म सवहत अथिा श्म िवहत कैद सजाय नपाएको
•  विगतमा देश वनकाला नभएको
•  जापान बवहगवामन आदेश प्ाति गिेि बवहगवामनमा नपिेको
•  यथाशक् चाँडै वनवश्त रूपमा जापानबाट बवहगवामन हुने्छ भन्े अनुमान गनवा सवकने

5-4 बसोबास	गनने	क्वशेर	अनुमक्त

देश वनकाला प्वरिया लागु भएपवन, जापानमा गिेको जीिनयापनको इवतहास, परििािको अिसथा इत्ावद विचाि गिेि, कानुन 
मन्तीबाट बसोबास गनने विशेष अनुमवत पाउन सवकने हुनसक्छ। 
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जापान प्रवेश/बसोबास प्रक्रिया
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अध्ागमन/बसोबास	आक्दरा	प्रक्रिया	सम्बन्मा	
सोिपुछ	गनने	ठाउँ

के्त्ीय	अध्ागमन	बु्रोहरू

साप्ोिो अध्ागमन ब्युिो 〒060-0042 Hokkaido Sapporo-Shi Chuo-Ku Odori Nishi 12 Chome TEL: 011-261-7502 
(प्मुख लाइन)

सेन्ाइ अध्ागमन ब्युिो 〒983-0842 Miyagi-Ken Sendai-Shi Miyagino-Ku Gorin 1-3-20 TEL: 022-256-6076 
(प्मुख लाइन)

टोवकयो अध्ागमन ब्युिो 〒108-8255 Tokyo-To Minato-Ku Konan 5-5-30 TEL: 0570-034259 
(IP िोन/विदेशबाट:  
03-5796-7234)

टोवकयो अध्ागमन ब्युिो
योचुया शाखा कायावालय

〒160-0004
अध्ागमन 
सुचना वबभाग
सुचना 
ब्यिसथापन 
वबभाग

Tokyo-To Shinjuki-Ku Yotsuya1-6-1 Yotsuya Tower 14F

आिद्ध संसथाको बािेमा दतावा/आिद्ध संसथाद्ािा दतावा
वभसाको अनलाइन वनिेदन प्ककृ या
जांच दतावा ब्यिसथापन

TEL: 0570-011000 
(8 No.) 
(IP रोन/वबदेशबाट:  
03-5363-3013)
TEL: 03-5363-3032
TEL: 03-5363-3030
TEL: 03-5363-3039

नारिता विमानसथल शाखा व्ुिो 〒282-0004 Chiba-Ken Narita-Shi Furugome 1-1 Narita International 
Airport 2nd Terminal Building 6th Floor
(समीषिा व्िसथापन विभाग)

TEL: 0476-34-2222 
(प्मुख लाइन)

हानेदा विमानसथल शाखा व्ुिो 〒144-0041 Tokyo-To Otaku Haneda Airport 2-6-4, Haneda Airport 
CIQ Building

TEL: 03-5708-3202 
(प्मुख लाइन)

योकोहामा शाखा व्ुिो 〒236-0002 Kanagawa-Ken Yokohama-Shi Kanazawa-Ku Torihama-
Cho 10-7

TEL: 0570-045259
(IP रोन/वबदेशबाट: 
045-769-1729)

नागोया अध्ागमन ब्युिो 〒455-8601 Aichi-Ken Nagoya-Shi Minato-Ku Shoho-Cho 5-18 TEL: 052-559-2150 
(प्मुख लाइन)

च्ूबु विमानसथल शाखा व्ुिो 〒479-0881 Aichi-Ken Takoname-Shi Sentorea 1-1 CIQ Building 3rd 
Floor

TEL: 0569-38-7410 
(प्मुख लाइन)

ओसाका अध्ागमन ब्युिो 〒559-0034 Osaka-Fu Osaka-Shi Sumioe-Ku Nankou-Kita 1-29-53 TEL: 06-4703-2100 
(प्मुख लाइन)

खान्साइ विमानसथल शाखा 
व्ुिो

〒549-0011 Osaka-Fu Sennan-Gun Tajiri-Cho Senshu Kukonaka Ichi-
Banchi

TEL: 072-455-1453 
(प्मुख लाइन)

कोबे शाखा व्ुिो 〒650-0024 Hyogo-Ken Kobe-Shi Chuo-Ku KaiganDori 29 Banchi TEL: 078-391-6377 
(प्मुख लाइन)

वहिोवसमा अध्ागमन ब्युिो 〒730-0012 Hiroshima-Ken Hiroshima-Shi Naka-Ku Kamihatchobori 
2-31, Hiroshima Houmu Sogo Chosha-Nai

TEL: 082-221-4411 
(प्मुख लाइन)

ताकामाचु अध्ागमन ब्युिो 〒760-0033 Kagawa-Ken Takamatsu-Shi Marunouchi 1-1 TEL: 087-822-5852 
(प्मुख लाइन)

िुकुओका अध्ागमन ब्युिो 〒810-0073 Fukuoka-Ken Fukuoka-Shi Chuo-Ku Maiduru 3-5-25 TEL: 092-717-5420 
(प्मुख लाइन)

नाहा शाखा व्ुिो 〒900-0022 Okinawa-Ken Naha-Shi Higawa 1-15-15 TEL: 098-832-4185 
(प्मुख लाइन)

पूिणी जापान अध्ागमन सेन्टि 〒300-1288 Ibaragi-Ken Ushiku-Shi Kuno-Cho 1766-1 TEL: 029-875-1291 
(प्मुख लाइन)

ओमुिा अध्ागमन सेन्टि 〒856-0817 Nagasaki-Ken Omura-Shi Kogashima-Machi 644-3 TEL: 0957-52-2121
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क्बदेशी	बसोवास	सहयोग	रेन्द्र

वबदेशी बसोिास सहयोग केन्द्र 〒160-0004 Tokyo-To Shinjuki-Ku Yotsuya1-6-1 Yotsuya Tower 13F TEL: 0570-011000 
(IP रोन/वबदेशबाट:  
03-5363-3013)

इन्फमनेसन	सेन्टर

विदेशी बसोबासीको लावग 
समग्र इन्फमनेसन सेन्टि

सेन्ाइ अध्ागमन ब्युिो, टोवकयो अध्ागमन ब्युिो, यसैको योकोहामा शाखा ब्युिो, 
नागोया अध्ागमन ब्युिो, ओसाका अध्ागमन ब्युिो, यसैको कोबे शाखा व्ुिो, 
वहिोवसमा अध्ागमन ब्युिो एिम्ख िुकुओका अध्ागमन ब्युिो 

TEL: 0570-013904
(IP िोन, PHS, 
विदेशबाट:  
03-5796-7112)पिामशवा कमवाचािीको व्िसथा 

गरिएको ठाउँ
साप्ोिो अध्ागमन ब्युिो, ताकामाचु अध्ागमन ब्युिो एिम्ख िुकुओका अध्ागमन 
ब्युिो नाहा शाखा व्ुिोमा व्िसथा गरिएको

अध्ागमन	ब्वस्ापनद्ारा	सुिना	समे्परण

7-1 अध्ागमन	ब्वस्ापन	क्बिागरो	होमपेज

अध्ागमन ब्यिसथापन वबभागको होमपेजमा वभसा प्ककृ याको बािेमा जानकािी वदईएको ्छ । जापानी भाषा बाहेक 14 िटा 
भाषामा जानकािी उपलब्ध गिाईएको ्छ ।

अध्ागमन ब्यवस्ापन लबभागको होमपछेज

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

7-2 अध्ागमन	ब्वस्ापन	क्बिागरो	औपिाररर	सामाक्जर	संजाल	आक्द

अध्ागमन ब्यिसथापन वबभागमा वबवभन् सामावजक संजालहरु बनाई नयां प्रालीको जानकािी तथा जापानबासी 
वबदेशीहरुको जीिनयापनमा उपयोगी सुचनाहरु सम्पेषर गरििहेका ्छौ ं। 

अध्ागमन ब्यवस्ापन लबभागको Twiter एकाउन्

https://twitter.com/MOJ_IMMI

अध्ागमन ब्यवस्ापन लबभागको Facebook एकाउन्

https://www.facebook.com/ImmigrationServicesAgency.MOJ/

मछेि सम्पछेषण सछेवा

https://www.moj.go.jp/isa/about/pr/mail-service.html

षिेत्ीय अध्ागमन ब्यिसथापन शाखाको वविटि एकाउन्टमा काउन्टिको वभडभाडको अिसथाको बािेमा पवन जानकािी 
वदईएको ्छ । 

क्षत्रीय अध्ागमन शाखाको एकाउन् सु्चरी

https://www.moj.go.jp/isa/about/pr/index.html 
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आवश्यर	सूिना	दताका

1-1 ठेगानारो	सूिना	दताका

विदेशी नागरिक मध्े वनम्न वलखखत व्खक्ले, गाउँपावलका/नगिपावलकामा ठेगानाको सूचना दतावा गनुवापनने हुन्छ। 

सूिना	दताका	आवश्यर	पनने	व्यक्ति

•  बसोबास (जाइऱयू) काडवा भएका व्खक् (मध्म तथा दीरवाकालीन बसोबासी) 
•  विशेष सथायी बसोबासी
•  केही समय शिर प्ाति गनने अनुमवत अथिा असथायी बसाइको अनुमवत प्ाति गिेको व्खक्
•  जन् भएको अथिा जापानको नागरिकता गुमाएको कािरले गदावा असथायी बसोबासलाई वनिन्तिता वदन पाउने व्खक्

(1)	नयाँ	अवतरण	अनुमक्त	प्राति	गरेर	जापान	प्रवेश	गरेमा

•  ठेगाना वनरावािर भएको वदन देखख 14 वदन वभत्मा गाउँपावलका/नगिपावलकामा बसाइँ आएको सूचना दतावा गनुवा पनने्छ। 
•  दतावा गदावा, बसोबास (जाइऱयू) काडवा (पव्छ पाउने व्खक्ले पासपोटवा) साथमा ल्ाउनु होला। 
•  परििाि सँगसँगै जीविका गनने भएमा, वििाह प्मारपत् या बथवा सवटवाविकेट जस्ता पारििारिक सम्बन्लाई प्मावरत गनने 

आवरकारिक वलखत पवन आिश्यक हुने्छ। 
•  बसाइँ आएको दतावा गिे पश्ात्ख को प्िाह, वनम्नानुसाि हुने्छ।

①		 बसाइँ आएको दतावा गिेमा, बसोबास (जाइऱयू) काडवामा िेकडवा गरिने ठेगाना समेत सोही समयमा िेकडवा पुिा हुने्छ।
②		 बसोबास पत् (ज्ुवमन ह्ोउ) तयाि पारिने्छ।

•  नाम थि, जन् वमवत, वलगि, ठेगाना आवद उल्ेख गरिने्छ। 
•  बसाइको खसथवत आवद प्मावरत गनवाका वनवमत्त, बसोबास पत् (ज्ुवमन ह्ोउ) को प्वतवलवपको जािी गनवाका 

लावग वनिेदन वदन सवकने्छ। (सशुल्क)
③		 गाउँपावलका/नगिपावलकाले तपाईँलाई माइनम्बि जानकािी गिाउने्छ। 

* माइनम्बि:  जापानको सामावजक सुिषिा/कि/प्कोप वनयन्तरको प्वरिया अपनाउने बेलामा, तपाईँलाई तुरुन्तै पवहचान गनवाको लावग 
बनाइएको 12 अङ्को नम्बि 

लवस्तृतमा 2; माइनम्बि प्रणािरी हछेनु्डहोस्।

④		 माइनम्बि काडवाको लावग वनिदेन नवदएका व्खक्ले, माइनम्बिको सूचना सँगसँगै आउने, जािी वनिेदन िािाम 
प्योग गिेि वनिेदन गिौ।ँ 

1

 परिच्छे द-2	 गाउँपाक्लरा/
नगरपाक्लरामा	
अपनाउनु	पनने	प्रक्रिया
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(2)	 बसाइँ	सनने	िएमा

①	 	 ििक गाउँपावलका/नगिपावलकामा बसाइँ सनने भएमा
• बसाइँ सनुवा अवर  
→	 बसोबास गददै आएको गाउँपावलका/नगिपावलकामा बसाइँ जाने सूचना दतावा

• बसाइँ सिेपव्छ  
→	 बसाइँ सिेको 14 वदन वभत्मा नयाँ बसोबास सथलको गाउँपावलका/

नगिपावलकामा बसाइँ आएको सूचना दतावा 
②	 	 उही गाउँपावलका/नगिपावलका वभत् बसाइँ सनने भएमा 
  बसाइँ सिेको 14 वदन वभत् बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकामा ठेगाना सानने सूचना दतावा
③	 	 विदेश तिवा  बसाइँ सनने भएमा
  बसाइँ सनुवा अवर बसोबास गिेको गाउँपावलका/नगिपावलकामा बसाइँ जाने सूचना दतावा

लवस्तृत लवविणको िालग लनम्न वछेबसाइट हछेनु्डहोस्।

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/
move-in_move-out.html

1-2 क्ववाह	दताका

जापानमा	क्ववाह	गनने	बेलामा	

•  गाउँपावलका/नगिपावलकामा वििाहको सूचना दतावा गनने।
•  वििाह गनवा चाहेका दुिै व्खक्को लावग वििाहको आिश्यक सतवा पुिा भएको भन्े ठहि भई, सूचना दतावा स्ीककृ त गरिएमा, 

वििाह सम्पन् भएको हुने्छ।

(1)	 क्ववाहरो	सूिना	दताका	गदाका	आवश्यर	पनने	वसु्	

जापानरी नागरिक पारििारिक दतावा पत् (कोसेवक तोउहोन) 

लवदछेशरी नागरिक •  वििाहका आिश्यक सतवा पुिा भएको प्मारपत् 
*  जापान अिखसथत स्देशको िाजदूतािास/(महा) िावरज् दूतको कायावालयबाट प्वरिया गिेि प्ाति गनवा 

सवकने्छ (नोट 1)। 

•  वििाहका आिश्यक सतवा पुिा भएको प्मारपत् आवद विदेशी भाषामा लेखखएको कागजात 
पेस गदावा, त्सको सबैलाई जापानी भाषामा अनुिाद गनुवापनने हुन्छ (नोट 2)।

(नोट 1)  देश अनुसाि यो प्मारपत् जािी नगरिने पवन हुनसक्छ। त्स अिसथामा भने, िैकखपिक कागजात पेस गनने। 

(नोट 2)  अनुिाद गरिएको कागजातमा, अनुिादकको नाम उल्ेख गनुवाहोस्ख। अनुिादक आिँै भएपवन कुनै ििक पनने ्ैछन। 

(2)	स्वदेशमा	मान्यता

जापानमा सम्पन् भएको वििाह जापानमा मान्य भएपवन, उक् वििाह स्देशमा मान्य नहुन पवन सक््छ। जापानमा सम्पन् 
भएको वििाह िैर हुने नहुने बािेमा, जापान अिखसथत िाजदूतािास िा (महा) िावरज् दूतको कायावालयमा सोरपु्छ गनुवाहोला। 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/move-in_move-out.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/move-in_move-out.html
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1-3 सम्बन्	क्बचे्द

जापानमा	सम्बन्	क्बचे्द	गनने	बेलामा

•  सम्बन् वबचे्द गनवा चाहेका दुबै जना सम्बन् वबचे्दमा सहमत भएको खण्डमा नगि, िडा, गाउं कायावालयमा सम्बन् वबचे्दको 
वनिेदन वदनु प्छवा  ।

•  बसोबास गिेको सथान तथा िवष्ट्र यता अनुसाि प्ािरानहरु रिक पनने भएकोले वबस्तकृत वबििरको लावग नगि, िडा, गाउं 
कायावालयमा सम्पकवा  गनुवाहोस । 

•  अकको पषिले सम्बन् वबचे्दको लावग सहमत नभएमा मध्सथता सम्बन् वबचे्द तथा अदालती सम्बन् वबचे्द रिेलु अदालतमा 
गरिन्छ । 

(1)	स्वदेशमा	मान्यता

जापानमा गरिएको सम्बन् वबचे्द जापानमा मान्यता प्ाति हुन्छ ति स्देशमा मान्य हुन्छ नै हुन्छ भन् सवकन् । जापानमा 
गरिएको सम्बन् वबचे्द मान्य हुने िा नहुने कुिा जापान खसथत िाजदूतािास िा महाबावरज्दूतको कायावालयमा सोध्नहोस ।

(2)	आफ़ु	खुसी	सम्बन्	क्बचे्द	दताका	गनने	क्िन्ा	िएमा

अकको पषि (जापानी) ले आरु खुसी नगि, िडा, गाउं कायावालयमा सम्बन् वबचे्द दतावा गनने वचन्ता लागेको खण्डमा अकको पषि 
(जापानी) को दतावा भएको िा तपाईकंो ठेगाना िहेको नगि, िडा, गाउं कायावालमा गई सम्बन् वबचे्द दतावा अनािश्यक कािर पत् 
दतावा गिाई िाखेमा सम्बन् वबचे्द िोक् सवकन्छ । 

1-4 मृतु्	दताका

जापानमा	मृतु्	िएरो	बेलामा	

•  नातेदाि, सँगै बस्े व्खक्हरूले, मकृत्ुको बािेमा जानकािी वदनुपदवा्छ।
•  यस सूचना दतावा, मकृत्ुको तथ्य थाहा भएको वदन देखख 7 वदन वभत् गनुवापनने हुन्छ।
•  यस सूचना दतावा गदावा मकृत्ु भएको सथान अथिा सूचना दतावा गनने व्खक्को ठेगाना भएको गाउँपावलका/नगिपावलकामा पेस 

गनुवाहोस्ख।

(1)	 मृतु्रो	सूिना	दताका	गदाका	आवश्यर	पनने	वसु्	

•  डेथ सवटवाविकेट अथिा डेड बवड एक्ावमनेसन रिपोटवा
•  अन्य आिश्यक िसु्तहरू बािेमा भने, सूचना दतावा गनने गाउँपावलका/नगिपावलकामा सोरपु्छ गनुवाहोला।

(2)	 बसोबास	(जाइऱयू)	रारका	क्िताका	

मकृत्ु भएको विदेशी नागरिकको बसोबास (जाइऱयू) काडवा, वनम्न वलखखत कुनै एक तरिकाले 14 वदन वभत्मा वितावा गनुवाहोस्ख। 
•  नवजकैको सथानीय अध्ागमन ब्युिोमा वलएि जाने 
•  हुलाकबाट वनम्न ठेगानामा पठाउने

पठाउने ठेगाना:  〒135-0064 Tokyo-To Koto-Ku Aomi 2-7-11,  
Tokyo Kowan GodoChosha 9F 
Tokyo Immigration Bureau Odaiba Branch Office 
(खामको अगावड पवट् “The residence card to be returned” भनेि लेखनहोस्ख।)
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1-5 इनखान	(नामरो	छाप)	दताका

इनखान	दताका	िन्ाले	

•  गाउँपावलका/नगिपावलकामा इनखान (हान्ो) दतावा गनने प्वरियालाई इनखान दतावा भवनन्छ। 
→	 	 महत्त्वपूरवा कायवा (अचल सम्पवत्त खरिद वबरिीको किाि आवद)मा आिश्यक पनने हुनसक्छ।

(1)	 इनखान	दताका	प्रक्रिया

प्रक्रिया	अपनाउँदा	आवश्यर	पनने	वसु्	

•  दतावा वनिेदन िािाम 
•  इनखान (हान्ो) 
•  मूल व्खक् पवहचान हुने कागजात (माइनम्बि काडवा, बसोबास (जाइऱयू) काडवा, सिािी चालक इजाजतपत् आवद मध्ेको 1 

कागजात) 
*  दतावा सम्पन् भएपव्छ, इनखान दतावा काडवा वितिर गरिने्छ। 

*  प्वरिया सम्बन्ी विस्तकृत जानकािीको लावग बसोबास गरििहनु भएको गाउँपावलका/नगिपावलकामा सोरपु्छ गनुवाहोला। 

(2)	 इनखान	दताका	प्रमाणपत्	

•  इनखान दतावा गिेको इनखान (हान्ो) हो भनेि प्मावरत गनने िस्तु
→इनखान दतावा काडवा आवद बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकामा प्स्तुत गिेि वनिेदन वदनुहोस्ख। 

•  गाउँपावलका/नगिपावलका अनुसाि, माइनम्बि काडवा प्योग गिेि, कखनभवनयन्स स्ोि बाट प्ाति गनवा सवकने सथान पवन िहेको 
्छ। 
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माइनम्बर	प्रणाली

2-1 माइनम्बर	प्रणाली	िन्ाले	

•  मु्तया तलका अिसथामा माइनम्बि आिश्यक पनने्छ। 
①  पेन्सन/बच्चा हुकावाउने भत्ता, वचवकत्सा सेिा प्ाति गनने बेलामा
②		 विदेशमा पैसा पठाउने बेलामा, साथै, विदेशबाट पैसा प्ाति गनने बेलामा
③		 बैङ्मा खाता खोल्ा

•  माइनम्बि प्योग गदावा, 
①		 उक् नम्बि, िास्तिमै तपाईँको माइनम्बि हो होइन
②		 तपाईँ साँच्चै नै पासपोटवा लगायतका अनुहािको िोटो भएको प्मारपत्कै मान्ेछ हो होइन भनेि वनश्य गरिन्छ। 

त्सले गदावा, तपाईँको माइनम्बि अरू व्खक्ले ्ुकक्ाएि प्योग गनवा सकै्न। 

2-2 माइनम्बर	रारका

माइनम्बि काडवा, जापानमा सुविराजनक तरिकाले जीविका गनवाका लावग आिश्यक IC वचप्स भएको काडवा हो। 

(1)	उले्क्खत	तथ्य	

अगावडको भागमा: नाम थि, ठेगाना, जन् वमवत, वलगि, अनुहािको िोटो 
प्छावडको भागमा: माइनम्बि 

अगावडको भागमा प्छावडको भागमा

(2)	रस्ो	बेलामा	प्रयोग	गनने	

•  साबवाजवनक ब्यखक्गत परिचयको कागजात को रूपमा प्योग गदावा
•  अनलाइनबाट आयकिको रोषरा गदावा
•  बालबच्चा सम्बन्ी भत्ता या वशशु स्ाहाि उद्ानमा भनावा गनने वनिेदन अनलाइन बाट गदावा
•  कखनभवनयन्स स्ोिबाट बसोबास पत् (ज्ुवमन ह्ोउ) को प्वतवलवप प्ाति गदावा (वबदाको वदनमा पवन वमलनेगाउंपावलका/

नगिपावलका अनुसाि कनभवनयन्स स्ोिबाट बसोिास पत्को प्वतवलपी प्ाति गनवा नसक्े पवन हुन्छ)
•  स्ास्थ्य वबमा काडवाको रूपमा प्योग गदावा 

2
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प्रयोग गन्ड सलकनछे स्ास्थ्य संस्ा/फ़ामनेसरीको बािछेमा लनम्न लिक्खत वछेवसाइटमा हछेनु्डहोस ।

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

(3)	क्नवेदन	गनने	क्वक्ि	

जापानमा बस्े ठेगाना वनरवाय भई, गाउँपावलका/नगिपावलकामा बसाइँ आएको सूचना दतावा गदावा, माइनम्बि काडवाको लावग 
वनिेदन िािाम पेस गनवा सवकन्छ (एक भाग बाहेक)। 

पवहलो पटक वनिेदन गदावा वनः शुल्क गनवा सवकने्छ।
बसाइँ आएको सूचना दतावा गदावा, वनिेदन वदन नपाएको व्खक्ले, पव्छ वमवतमा माइनम्बि काडवाको वितिर वनिेदन िािाम 

यहाँकै रिमा आइपुग्े भएकोले, वितिरको लावग वनिेदन िािाम प्योग गिेि वनम्न विवरबाट वनिेदन वदन सक्ुहुने्छ। 

①		 स्ाटकािोनबाट	क्नवेदन	
  मिाटवािोनले अनुहािको िोटो खखचेि, वितिर वनिेदन िािामको QR कोडबाट वनिेदन वदने WEB साइटमा 

एक्सेस गिेि
②		 रम्पु्टरबाट	क्नवेदन	
  वडवजटल क्ामिेाबाट अनुहािको िोटो खखचेि, वनिेदन वदन सवकने WEB साइटमा एक्सेस गिेि
③		 हुलारबाट	क्नवेदन	
  वितिर वनिेदन िािाममा अनुहािको िोटो टाँसेि, आिश्यक तथ्यहरू उल्ेख गिी, तोवकएको खाममा हालेि 

पोस् बक्समा हालने 
④		 प्रमाण-पत्मा	प्रयोग	गनने	िोटो	क्खचे्	मेक्सनबाट	क्नवेदन	(वमलन ेमोडेलको मेवसनबाट मात्) 
  टच्ख प्ानेल चलाएि, पैसा हाली, वितिर वनिेदन िािामको QR कोडको बािकोड रिडिमा देखाउने। आिश्यक 

तथ्यहरू इनपुट गिी, िोटो खखचेि पठाउने। 
⑤		 बसोबास	रहेरो	गाउँपाक्लरा/नगरपाक्लरारो	राउण्टरबाट	क्नवेदन (कुनै-कुनैमा नवमलने) 
  वितिर वनिेदन िािाममा आिश्यक तथ्यहरू उल्ेख गिी, बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकामा पेस 

गनने

*  गाउँपावलका/नगिपावलकाको काउण्टिमा वनिेदन वदएमा, माइनम्बि काडवा हुलाकबाट पवन प्ाति गनवा सवकने्छ। 

लवस्तृतमा तिको वछेबसाइटबाट लनश्चय गनु्डहोस्। 

https://www.kojinbango-card.go.jp/en-kofushinse/

(4)	 प्राति	गनने	क्वक्ि	

वनिेदन वदएि लगभग 1 मवहना पव्छ, गाउँपावलका/नगिपावलकाबाट पोस्काडवा आइपुग्े्छ।
उक् पोस्काडवा ि आिश्यक कागजात वलएि, आफनो माइनम्बि काडवा वलन जानुपदवा्छ। 

लवस्तृतमा तिको वछेबसाइटबाट लनश्चय गनु्डहोस्। 

https://www.kojinbango-card.go.jp/en-uketori/

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
https://www.kojinbango-card.go.jp/en-kofushinse/
https://www.kojinbango-card.go.jp/en-uketori/


19

परिच्
छेद-1

परिच्
छेद-3

परिच्
छेद-2

परिच्
छेद-4

परिच्
छेद-5

परिच्
छेद-6

परिच्
छेद-7

परिच्
छेद-8

परिच्
छेद-9

परिच्
छेद-10

परिच्
छेद-11

परिच्
छेद-12

2 गाउँपालिका/नगिपालिकामा अपनाउनु पनने प्रलरिया

2-3 माइनम्बर	रारका	प्रयोग	गदाका	साविानी	अपनाउनुपनने	बँुदा

•  नाम थि, ठेगाना आवदमा परिितवान आएमा, बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकामा सूचना दतावा गनुवापनने्छ। 
•  माइनम्बि काडवा िैर िहने म्ाद ि बसोबास अिरी पूिा हुने वदन सिह हुने्छ। 
•  बसोबास अिरीकोनिीकिर पश्ात्ख, माइनम्बि काडवा िैर िहने म्ाद वभत्मा, बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकाबाट, 

माइनम्बि काडवाको निीकिर गनुवाहोस्ख। 
*  बसोबास अिरी निीकिर भए पवन, माइनम्बि काडवा िैर िहने म्ाद स्चावलत रूपमा परिितवान हुने्ैछन। 

*  बसोिास वनिेदनको समयमा उत्पन् हुने वबशेष अिरीको बािेमा ्ाल गनुवा पनने हुन्छ । 

  माईनम्बि काडवाको अखन्तम म्ादसम्ममा बसोिास गनने अिरीको नवबकिर हुन नसक्े देखखएमा २ मवहना (वबशेष अिरी) माईनम्बि काडवाको म्ाद 
लम्बाउनु आिश्यक हुन्छ । 

  नयां आिावसय काडवा वलएपव्छ पुन: माईनम्बि काडवाको म्ाद नयां आिास अिरी पूिा हुने वदनसम्म लम्बाउनु पनने हुन्छ । 

लवस्तृत लवविणको िालग लनम्न वछेबसाइट हछेनु्डहोस्।

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/ 
basic_resident_registration_card.html

2-4 अन्य

अन्य विषयिस्तु तलको िेबसाइटबाट वनश्य गनुवाहोस्ख। 

माइनम्बि प्रणािरी 

https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/
index.html

माइनम्बि कार्ड 

https://www.kojinbango-card.go.jp/en/ 

टेवलिोनबाट गरिएको प्श्न पवन वलने गरिएको ्छ। 

कि सछेन्ि 
(सोम देखख शुरि 9:30-20:00, शवन, आइत, वबदाको वदन 9:30-17:30) 

◎ जापानरी भाषा
TEL	0120-95-0178

◎ अङ्ग्छेजरी भाषा, ल्चलनयाँ भाषा, कोरियािरी भाषा, स्छेनरी भाषा, पुत्डगािरी भाषा 
TEL	0120-0178-27

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/basic_resident_registration_card.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/basic_resident_registration_card.html
https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/index.html
https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/index.html
https://www.kojinbango-card.go.jp/en/
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राम	गनुका	अगाक्ररा	आिारिूत	ज्ान	

1-1 बसोबास	योग्यता	अ्ाकात्	क्िसा

विदेशी नागरिकले अनुमवत वदइएको बसोबास योग्यता अथावात्ख वभसाको परिवर वभत् िहेि, जापानमा गवतविवर गनवा मान्यता 
पाएका हुन्छन्ख। 

काममा लाग् पाइने वक नपाइने भन्े सन्भवामा, तलका मु् 3 प्कािमा िगणीकिर गिेि हेनवा सवकन्छ। 

बसोबास	योग्यतामा	क्निाकारण	गररएरो	पररक्िमा	रहेर	राममा	लाग्न	पाइने	क्िसाहरू	

कूटनीवतज्, सिकािी पदावरकािी, प्ोिेसि, कलाकारिता, रावमवाक गवतविवर, पत्कारिता, उच्च दषि विशेषज्, व्िसाय 
सञ्ालन/व्िसथापन, कानुन/लेखा सम्बन्ी कायवा, वचवकत्सा, रिसचवा, वशषिा, प्विवर/मानविकी ज्ान/अन्तिावावष्ट्र य कायवा, कम्पनी वभत् 
हुने सरुिा, केयि वगवभङ्ख , मनोिञ्जक, दषि कामदाि, विशेष दषि कामदाि, प्ाविवरक प्वशषिर, विशेष गवतविवर (िवकवा ङ होवलडे, 
EPA मा आरारित विदेशी नसवा/केयि िकवा िहरू) 

क्सद्ान्तः 	राममा	लाग्न	मान्यता	नक्दइने	बसोबास	योग्यता	अ्ाकात्	क्िसाहरू

सांस्ककृ वतक गवतविवर, ्छोटो अिवरको बसाइ, विदेशमा अध्यन गददै, प्वशषिर, पारििारिक बसाइ 

राममा	लागे्न	गक्तक्वक्िमा	हदबन्ी	निएरो	बसोबास	योग्यता	अ्ाकात्	क्िसाहरू

सथायी बसोबासी (पमावानेन्ट िेवसडेन्ट), जापानी नागरिकको पवत/पत्ी आवद, सथायी बसोबासी (पमावानेन्ट िेवसडेन्ट)को पवत/पत्ी 
आवद, वनरावारित सथायी बसोबासी (लगि-टमवा िेवसडेन्ट)

1-2 राम	गनने	स्वरूपहरू

(1)	 हारेन	रोउदोउ-स्ा	अ्ाकात्	क्वक्िन्	रम्पनीमा	आपूक्तका	गनका	पठाइएरा	श्रक्मर	
(आपूक्तका-रमकािारी)	

•  आपूवतवा भन्ाल,े वनम्न वलखखत काम गनने स्रूपलाई भवनने्छ। 

①		 श्वमकहरू, आपूवतवा कम्पनी (खटाउने कम्पनी) सँग श्म किािमा अनुबखन्त हुने्छन्ख।  (आपूवतवा कम्पनीले 
िोजगािदाता भई, ज्ाला भुक्ानी गनने्छ।)

②		 आपूवतवा कम्पनीले, श्वमक आपूवतवा किाि अनुबन्न गिेको कम्पनी (खटाइएको कम्पनी) मा श्वमक आपूवतवा गनने्छ।
③		 श्वमकले, खटाइएको कम्पनीको आदेश-वनदनेशन अनुसाि काम गनने्छन्ख।

•  श्वमक आपूवतवा ऐनमा, आपूवतवा श्वमकको िषिा गनवाका लावग, आपूवतवा कम्पनी या खटाइएको कम्पनीले पालना नगिी नहुने वनयम 
वकटान गरिएको हुने्छ। 

1

 परिच्छे द-3	 रोजगारी/श्रम
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3 िोजगािी/श्रम 

•  आपूवतवा मािवा त काम गदावा कुनै समस्ा उत्पन् भएमा, आपूवतवा कम्पनी ि खटाइएको कम्पनी दुबैमा पिामशवा वदने ईन्ाजवा हुने 
भएकाले, पिामशवा वलन सवकने्छ। 

•  आपूवतवा मािवा त काम गदावा, श्म मानक या स्ास्थ्य-सिसिाइ तथा सुिषिा सम्बखन्त बुँदाहरू समेत समािेश गिेि, आपूवतवा 
कम्पनी ि खटाइएको कम्पनीको वबचमा वजम्मेिािी भाग लगाइएको हुने्छ। 

(2)	ररार	रमकािारी	(म्ादी	श्रम	रराररा	रमकािारी)	

•  किाि कमवाचािी भन्ाले उद्मीसंग अिवर तोवकएको श्म किाि बांवरएको कमवाचािी हो । 
•  अवग्रम रूपमा किाि अिवर वकटान गरिएको श्म किािमा अनुबखन्त भएमा, किाि अिवर पूरवा भए अनुरूप किाि समेत 

स्चावलत रूपमा समाति हुने्छ। 
तथावप, श्वमक ि कम्पनी सहमत भएि श्म किािमा िेरि बाँवरएि (निीकिर गिी), किाि अिवरलाई लम्बाउन पवन 

सक्े्छन्ख। 
•  1 पटकको किाि अिवर (कुनै वनवश्त अिसथा बाहेक) अवरकतम 3 िषवा हुने्छ। 

(3)	 पाटकाटाइम	श्रक्मर

•  पाटवाटाइम श्वमक भन्ाले, एउटै उद्मीसंग िोजगािित वनयवमत श्वमक
(“सेइ-स्ाइन अथावात्ख सथायी कमवाचािी” भवनने) सँग तुलना गदावा, 1 हतिामा तोवकएको श्म समय (*) ्छोटो भएका श्वमक 

हुने्छन्ख। 
उदाहिरको लावग, “पाटवाटाइमि” “आरुबाइतो” “किाि कमवाचािी” “असथायी कमवाचािी” “सहायक कमवाचािी” आवद, भन्े 

तरिका ििक पिेपवन, यी सतवाहरू पुिा भएका श्वमक नै, पाटवाटाइम श्वमक हुन्ख। 
(*)  1 हतिामा तोवकएको श्म समय भन्ाले, िोजगािी वनयमािली आवदमा वकटान गरिएको काम सुरु गनने टाइम देखख काम सकाउने टाइम सम्मको समयबाट 

ब्ेक टाइमलाई रटाएि आएको श्म समयलाई दसावाउँ्छ।

•  पाटवाटाइम श्वमकको लावग पवन विवभन् प्कािका श्म कानुनहरू लागु हुने्छन्ख। त्सको लावग, आिश्यक सतवा पुिा गिेको 
भएमा, 
①	 िावषवाक तलबी वबदा प्ाति गनवा सवकने्छ। 
②	 िोजगािी वबमा या स्ास्थ्य वबमा, कमवाचािी पेन्सन वबमा लागु हुने्छ। 

•  कम्पनीले श्वमकलाई काममा वलने बखतमा, तलका दावयत्वहरू हुने्छन्ख। 
①	 श्म सतवा स्ष् गनुवापनने। 
②			 विशेषतः  महत्त्वपूरवा सतवा 6 ओटाको हकमा, वसद्धान्ततः  वलखत जािी गनुवापनने (1-3 (2) हेनुवाहोस्ख)। 

 मावथ उल्ेखखत सवहत, पाटवाटाइम श्वमक तथा किाि कमवाचािी (अिवर तोवकएको कमवाचािी) भएमा, “तलब िकृखद्ध ्छ ्ैछन” 
“बोनस ्छ ्ैछन” “उपदान भत्ता ्छ ्ैछन” “िोजगािी व्िसथापनको सुराि आवद सम्बखन्त बुँदाको लावग पिामशवा काउण्टि” को 
बािेमा पवन, आरािभूत रुपमा वलखतको जािी गिी  स्ष् नपािी हँुदैन । 

लबस्तृतको िालग प्राक्तिय श्रम बु्यिो िोजगाि बाताविण/समान शाखा (कोठा) वा संयुति िोजग्ाि पिामाश्ड शाखामा सम्क्ड  गनु्डहोस । 

*  प्ान्त अनुसािको पेज िा िोजगाि बाताििर/समान शाखा (कोठा) िहेको सथानको सुची हेनुवाहोस ।

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
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3 िोजगािी/श्रम 

(4)	आउट	सोक्सकाङ	(ठेक्ा)	ररारमा	अनुबक्न्त	िएर	राम	गरररहेरा	व्यक्ति

क्सद्ान्तः

•  “आउट सोवसवाङ” या “ठेक्का” भवनने शीषवाक अन्तगवात काम गदावा, ठेक्का कतावाले लगाएको काम समापन भएपव्छ पारिश्वमक 
भुक्ानी गरिने भएकाले, ठेक्का कतावाबाट प्त्षि आदेश-वनदनेशन नहुने “व्िसाय मावलक” स्रूपको व्िहाि हुने भएि, 
मूलभूत रूपमा “श्वमक” स्रूपको संिषिर प्ाति हुने्ैछन।

अपवाद

•  तथावप, “आउट सोवसवाङ” या “ठेक्का” भवनने शीषवाक अन्तगवात किाि गिेको भएतापवन, वनजको िास्तविक काम गिाई बाट, 
ठेक्का कतावाले वनदनेशन वदएि काम गिेको “श्वमक” भन्े वनष्कषवा वनखक्लएमा, “श्वमक” स्रूपको संिषिर प्ाति गनवा सवकने्छ। 

•  “श्वमक” हो वक होइन भन्े वनष्कषवा वनकालन अपठेिो पिेको बेलामा, श्म मानक वनिीषिर कायावालयमा पिामशवा गनुवाहोला। 

1-3 श्रम	ररार

(1)	 “श्रक्मर”	रो	पररक्ि	

•  “श्वमक” भन्ाले, िोजगािदाताको आदेश-वनदनेशन अन्तगवात काम गिी, त्सको पारिश्वमक स्रूप ज्ाला प्ाति गनने व्खक्लाई 
भवनन्छ, जसले श्म मानक ऐन लगायतको आंवशक श्म कानुनको संिषिर प्ाति गनवा सक्े्छ। 

•  “श्वमक” हो वक होइन भन्े कुिामा, पेसाको प्काि मतलब हुने्ैछन। सथायी कमवाचािी मात् नभई, आपूवतवा-कमवाचािी, किाि 
कमवाचािी, पाटवाटाइमि, आरुबाइतो समेत, आम तििमा “श्वमक” हुन्ख। 

(2)	श्रम	सतकारो	स्ष्ीररण	

•  श्वमकले ज्ाला या श्म समय लगायतका श्म सतवाका बािेमा िाम्ोसँग नबुव्कनै काम सुरु गिी, पव्छ कम्पनीसँग समस्ा 
उत्पन् नहोस्ख भनेि, जापानको श्म मानक ऐन (काम गनने कुिा सम्बखन्त कानुन मध्ेको एक) मा, श्म किािमा अनुबखन्त हुने 
बखतमा, कम्पनीले श्वमक समषि श्म सतवाको बािेमा बुव्ने गिी स्ष् पानुवापनने कायवालाई अवनिायवा गरिएको ्छ। 

•  विशेषतः  तलका महत्त्वपूरवा बुँदाहरूको हकमा, कम्पनीले श्वमकलाई वसद्धान्ततः  कागजात जािी गिेि स्ष् नगिी नहुने व्िसथा 
िहेको ्छ (अपिादको रूपमा, श्वमक आिँैले चाहेको अिसथामा भने, FAX या ई-मेल आवद (आउटपुट वनकालेि कागजात 
बनाउन सवकने िस्तुमा सवमवत।) द्ािा स्ष् पानवा सवकने्छ।)। 

①		 कवहले देखख कवहले सम्मको किाि (किाि अिवर सम्बखन्त कुिा) 
*  श्म किािमा अनुबखन्त हुने बखतमा, किाि अिवर वकटान गनने अिसथा ि, किाि अिवर वकटान नगनने अिसथा िहेका ्छन्ख। सथायी 

कमवाचािी, किाि कमवाचािी, पाटवाटाईमि, आरुबाइतो जस्ता काम गनने विवरको नाम मात्ले, किाि अिवर वकटान भए नभएको वनष्कषवा 
वनकालन सवकँदैन। काम गनने विवरको नाम मात् नभएि, किाि अिवर कै बािेमा पवन िाम्ोसँग बुझ्नहोला। 

②		 अिवर वकटान भएको किािमा अनुबखन्त हँुदा, किािको निीकिर सम्बन्ी वनरावािर (निीकिर हुने नहुने, 
निीकिर गदावाको वनरवाय गनने तरिका आवद) 

③		 कहाँ, कस्तो खालको काम गनने हो (काम गनने सथान, कामको विषयिस्त)ु 
④		 कामको समय या वबदा सम्बन्ी वनरावािर (काम सुरु हुने टाइम ि सवकने टाइम, ओभिटाइम भए नभएको, ब्ेक 

टाइम, ्ुछट्ीका वदन तथा वबदा, वसफ्ट प्रालीको काम भएमा िोटेशन आवद) 
⑤		 ज्ाला कवत हो ि, कवहले, कसिी भुक्ानी गरिने हो (ज्ालाको वनरावािर, वहसाब विवर, भुक्ानी विवर, वहसाब 

अिवर ि भुक्ानी समय) 
⑥		 श्म किािको समाखति सम्बन्ी वनरावािर (बखावासीमा पनने कािरहरू समेत।) 

•  यी बाहेकका श्म किािको विषयिस्तुको हकमा पवन, श्म सम्ौता ऐन बमोवजम, िोजगािदाता ि श्वमकले सकेको हदसम्म 
कागजात मािवा त वनश्य गनुवापनने आिश्यकता ्छ भनेि वनरावािर गरिएको ्छ। 
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3 िोजगािी/श्रम 

श्रम किािको लनषछेलित बँुदा

श्म मानक ऐनमा, िोजगािदाताले श्म किािमा समािेश गनवा नहुने बुँदा पवन वकटान गरिएको ्छ। 

1.  श्वमकले श्म किाि उल्ङ्घन गिेमा, जरिबाना भिाउने या वबगो षिवतपूवतवा िावश अवग्रम रूपमा तोकेि िाख्ने। 

  यसको अथवा, जरिबाना िकम वकटान गनने, अवग्रम रूपमा वबगो षिवतपूवतवाको िावश बािेमा वकटान गिेि िाख्ने कुिालाई वनषेर गिेको 
बुझ्न पदवा्छ। त्सको लावग, वबगो षिवतपूवतवाको िकमको प्वतबद्धता नगिी, श्वमकको बदवनयत या असािरानीद्ािा िास्तविकतामा 
आइपिेको षिवतको लावग, कम्पनीले षिवतपूवतवा दाबी गनने कुिालाई भने वनषेर गरिएको ्ैछन। 

2.  श्म गनने सतवामा, श्वमकलाई पैसा अवग्रम सापटी वदएि, हिेक मवहनाको तलबबाट एकतिणी रूपमा कटौती गनने तरिकाबाट 
चुक्ा गिाउने

3.  श्वमकलाई जबिजस्ती कम्पनीमा पैसा जम्मा गनवा लगाउने 

  जे जस्तो कािर होस्ख, कमवाचािी भ्रमर जस्ता श्वमक कल्ारको लावग नै भएपवन, जबिजस्ती जम्मा गनवा लगाउने कुिालाई वनषेर 
गरिएको ्छ। तथावप, श्म किािसँग सिोकाि नभई, श्वमकको इिादा बमोवजम बचत िकमको व्िसथापनको लावग कम्पनीलाई 
प्त्ायोजन गनने हकमा, केही वनवश्त सतवाहरूको अरीनमा िहेि मान्यता वदइएको ्छ। 

श्रम सत्ड, किाि गिछेको बछेिाको प्रलतबद्धता सँग ििक पिछेको भएमा...

•  िास्तविकतामा काम गनवा सुरु गिेपव्छ, श्म सतवा किाि गिेको बेलाको प्वतबद्धता भन्ा ििक भएको थाहा हुन आएमा, श्वमकले त्ही 
कुिाको कािर स्रूप, तुरुन्तै श्म किाि िद् गनवा सक्े्छ। 

•  श्म सतवा, श्वमक-िोजगािदाता अनुबखन्त हुने श्म किाि या कम्पनीको िोजगािी वनयमािली आवद बमोवजम वनरावारित िहने ्छ ि, त्सको 
न्यूनतम मापदण्ड श्म मानक ऐनमा वकटान गरिएको ्छ (श्म मानक ऐनले वकटान गनने मापदण्ड पुिा नगिेको श्म सतवाको हकमा भने 
अमान्य हुने ि, अमान्य भएको भाग, श्म मानक ऐनले वकटान गनने मापदण्ड अनुसाि लागु हुने्छ।)। 

•  िास्तविकतामा काम गनवा सुरु गिेपव्छ, कम्पनीले श्वमकको मञ्जिी विना एकतिणी रूपमा, श्वमकको लावग प्वतकूल हुने श्म सतवामा 
परिितवान गनने काम वसद्धान्ततः  गनवा वमलने ्ैछन। 

1-4 ज्ाला

(1)	 नू्यनतम	ज्ाला	िन्ाले

न्यूनतम ज्ाला ऐन बमोवजम वकटान गरिएको, कम्पनीले भुक्ानी नगिी नहुने ज्ालाको न्यूनतम िावश हो। 

(2)	 नू्यनतम	ज्ालारो	क्वशेरता	

①	 	 काम गनने विवरको ििकलाई मतलब नगिी सबै श्वमकमा लाग ुहुने्छ। 
②	 	 न्यूनतम ज्ाला भन्ा कमको श्म किाि अमान्य हुने्छ। यवद, कम्पनीले अनुिोर गिेि किाि गिेकै भएपवन, उक् 

किाि अमान्य हुने्छ ि【न्यूनतम ज्ालासँगको ििक िकम】×【काम गिेको समयको भाग】बिाबि पव्छबाट दाबी गनवा 
सवकने्छ। 

(3)	 क्बदा	ित्ा	

श्रक्मर	क्बदा	बसु्मा	रम्पनी	क्जमे्वार	िएमा	

श्वमकको न्यूनतम हदको जीिनयापनको ग्यािेन्टी गनवाका लावग, कम्पनीले औसत ज्ालाको 60% िा सो भन्ा बढी वबदा 
भत्ता भुक्ानी नगिी हँुदैन। तसथवा, कम्पनी वजम्मेिाि हुने अिसथामा, एक वनवश्त हदको तलबको ग्यािेन्टी गरिने्छ। 
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राम	गनने	बेलारो	क्नयम

2-1 ज्ाला	िुतिानी	तरररा

ज्ालाको सम्पूरवा िावश विश्वसनीय रूपमा श्वमकलाई भुक्ानी गनवा सवकयोस्ख भनेि, 4 ओटा वसद्धान्त वकटान गरिएको ्छ। 

① मौलरिक भुतिानरीको 
लसद्धाति

वसद्धान्त ज्ाला नगदमा भुक्ानी नगिी हँुदैन। 

अपिाद श्वमकले मञ्जिी वदएमा, बैङ् िकमान्ति आवद समेत गनवा सवकने। 
कम्पनी ि श्म युवनयनले प्वतज्ा गिेमा, वजन्सी (कम्पनीको प्ोडक्ट आवद) ले 
भुक्ानी गनवा सवकने। 

②	प्रत्यक्ष भुतिानरीको 
लसद्धाति

ज्ाला, अिश्य पवन श्वमकलाई नै प्त्षि भुक्ानी नगिी हँुदैन। 

③	सम्यूण्ड िालश 
भुतिानरीको लसद्धाति

वसद्धान्त ज्ाला सम्पूरवा िावश भुक्ानी नगिी हँुदैन। 

अपिाद आयकि या कमवाचािी वबमा शुल्क आवद कानुनमा वकटान गरिएको िकम भने 
कटौती गरिने श्म युवनयन या श्वमकको बहुमतले प्वतवनवरत्व गनने व्खक्सँग 
सम्ौतामा अनुबखन्त भएको बखतमा केही अंश कटौती गरिने 

④	हिछेक मलहना 1 
पटक वा सो भन्ा 
बढरी लनयलमत 
भुतिानरी गनु्डपनने 
लसद्धाति

वसद्धान्त ज्ाला, हिेक मवहना 1 पटक िा सो भन्ा बढी, एक वनवश्त तारिख वकटान 
गिेि भुक्ानी गरिने्छ। 

  उदाहिरको लावग, 2 मवहनाको ज्ाला एकमुष् भुक्ानी गनवा मान्यता 
वदइने ्ैछन। यसका अलािा, “हिेक मवहना 20 तारिख देखख 25 तारिख” 
भन्े खालका भुक्ानी तारिख नतोवकएको कुिा या, “हिेक मवहनाको 
चौथँो शुरिबाि” भन्े खालका मवहनामा 7 वदनको परिवरमा अदलबदल 
हुनसक्े भुक्ानी तारिख वनरावािर गनने कुिालाई मान्यता वदइने ्ैछन। 

अपिाद असथायी ज्ाला या बोनस 

2-2 श्रम	समय/बे्र	टाइम/छुट्ीरो	क्दन

(1)	श्रम	समय	

•  कानुनमा काम गनवा वमलने अवरकतम समयको हद वकटान गरिएको ्छ। 
•  श्म मानक ऐनमा, वसद्धान्ततः  1 वदनमा 8 रण्टा िा सो भन्ा कम, 1 हतिामा 40 रण्टा िा सो भन्ा कम

(कानुन वनरावारित श्म समय) भनी वकटान गरिएको ्छ। 
•  कम्पनीले, श्वमकलाई अवतरिक् समय श्म गिाएमा, थप ज्ाला भुक्ानी नगिी हँुदैन। 

(2)	 बे्र	टाइम	

कम्पनीले, श्वमकलाई 1 वदनको श्म समय 6 रण्टा नाघ्े भए कम्ीमा पवन 45 वमनेट, 8 रण्टा नाघ्े भए कम्ीमा पवन 60 
वमनेटको ब्ेक टाइम, काम गनने समयको वबचमा प्दान नगिी हँुदैन। 

2
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(3)	 छुट्ीरो	क्दन

कम्पनीले, श्वमकलाई हिेक हतिा कम्ीमा पवन 1 पटक, अथिा 4 हतिाको लावग 4 वदन िा सो भन्ा बढी ्ुछट्ी (कानुन 
वनरावारित ्ुछट्ीको वदन) प्दान नगिी हँुदैन। 

(4)	आपूक्तका-रमकािारीरो	श्रम	सतका	क्नणकाय	सम्बक्न्त	दाक्यत्व	

आपूवतवा-कमवाचािीको श्म सतवाको वनरवाय बािेमा, खटाउने कम्पनीले वजमे्मिािी िहन गनुवापनने ्छ ति, श्म समय, ब्ेक टाइम, 
्ुछट्ी आवद पालना गनने बािेमा भने, खटाइएको कम्पनीको वजम्मेिािी हुने ग्छवा । 

वालष्डक तिबरी लबदा

िावषवाक तलबी वबदा भन्ाले, तोवकएको श्म गरिने वदनमा काम वबदा बसे पवन ज्ाला भुक्ानी गरिने वबदा भनेि बुझ्नप्छवा । वसद्धान्ततः 
श्वमकले चाहेको वदनमा वलन सक्छ ि, आफनो िाजीखुसीले प्योग गनवा सक्े्छ। श्वमकले 6 मवहना लगाताि काम गिेि, सम्पूरवा श्म गरिने 
वदनको 80% िा सो भन्ा बढी काममा उपखसथत भएको भए, 10 वदनको िावषवाक तलबी वबदा वलन सक्े्छ। अ्ै काम गिेको िषवा सङ्ख ्ा 
बढ्ख दै गयो भने, 80% िा सो भन्ा बढी काममा उपखसथत हुनुपनने सतवा पुिा गिेसम्म, िषदै वपचे् वलन सवकने वबदाको वदन सङ्ख ्ा पवन बढ्ख दै 
जाने्छ (अवरकतम 20 वदन सम्म)। पुनश्, कम्पनीले, 10 वदन िा सो भन्ा बढी िावषवाक तलबी वबदा प्दान गनने श्वमक प्वत, कम्ीमा 5 वदनको 
तलबी वबदाको हकमा, हिेक िषवा, कुन बेलामा वबदा प्दान गनने हो सो तोक्े आवद गिेि वबदा प्दान गनुवापनने्छ। 

साथै, आपूवतवा-कमवाचािी या पाटवाटाइम श्वमक आवद सथायी कमवाचािी बाहेकको काम गनने विवरमा िहेका श्वमक भएपवन, 

•  6 मवहनाको अिवर लगाताि काम गिेको(*) 

•  सम्पूरवा श्म गरिने वदनको 80% िा सो भन्ा बढी काममा उपखसथत भएको

•  हतिामा 5 वदन िा सो भन्ा बढी अथिा 217 वदन िा सो भन्ा बढी काम गिेको

3 ओटा सतवा पुिा गिेमा, तलबी वबदा सथायी कमवाचािी कै वदन सङ्ख ्ा बिाबि प्दान गरिने्छ (हतिामा 4 वदन िा सो भन्ा कम अथिा 
िषवामा 216 वदन िा सो भन्ा कम काम गिेको भएपवन, हतिामा तोवकएको श्म समय 30 रण्टा िा सो भन्ा बढी भएमा, सथायी कमवाचािी 
बिाबि कै तलबी वबदा प्दान गरिने्छ। 

हतिामा तोवकएको श्म समय 4 वदन िा सो भन्ा कम ि 1 िषवामा तोवकएको श्म गरिने वदन सङ्ख ्ा 216 वदन िा सो भन्ा कम भई, 
हतिामा तोवकएको श्म समय 30 रण्टा भन्ा कम भएमा, उक् तोवकएको श्म गरिने वदन सङ्ख ्ा अनुसाि कै तलबी वबदा प्दान गरिने्छ। 

म्ादी किािका कमवाचािीले किाि निीकिर गदावाको काििाईको हकमा, किािको निीकिरमा वनिन्ति िोजगािी भएि अरू कुनै 
परिितवान नहुने भएमा, निीकिर अवरको अिवरको काम पवन समािेश गरिने्छ। 
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2-3 अक्तररति	समय	श्रम/छुट्ीरो	क्दनरो	श्रम

(1)	अक्तररति	समय	श्रम/छुट्ीरो	क्दनरो	श्रम	

•  कम्पनीले, तलका अिसथामा, श्वमकको बहुमतबाट गठन हुने श्म युवनयन, िा   
 श्वमकको बहुमतले गठन हुने युवनयन नभएमा श्वमकको बहुमतले प्वतवनवरत्व गनने व्खक् सँगको कागजाती सम्ौता 
(उपिान्त “दिा नं. 36 सम्ौता“ भवनने्छ।) मा अनुबखन्त हुनुपनने आिश्यकता िहन्छ। 

①		 श्वमकलाई कानुन वनरावारित श्म समय नाघ्े गिी श्म गनवा लगाएमा 
②		 कानुन वनरावारित ्ुछट्ीको वदनमा श्म गनवा लगाएमा 

•  अवतरिक् समय श्मको अवरकतम सीमा कानुनमा वकटान गरिएको ्छ। 
•  श्म मानक ऐनमा, यसको अवरकतम सीमा, वसद्धान्ततः  मवहनामा 45 रण्टा, िषवामा 360 रण्टा वकटान गरिएको ्छ। (असथायी 

विशेष परिखसथवत वसजवाना भएको अिसथामा समेत, िषवामा 720 रण्टा, एकल मवहनामा 100 रण्टा भन्ा कम (्ुछट्ीको वदनको 
श्म सवहत), रेिै मवहनाको औसतमा मावसक 80 रण्टा (्ुछट्ीको वदनको श्म सवहत) को हद सम्म ि, अवतरिक् समयको श्म 
45 रण्टा नारे पवन हुने मवहना भनेको िषवामा 6 पटक सम्म मात्।) 

(2)	्प	ज्ाला	

कम्पनीले, दिा नं. 36 सम्ौता बमोवजम, कानुन वनरावारित श्म समय नाघ्े गिी काम गनवा लगाउँदा िा कानुन वनरावारित ्ुछट्ीको 
वदनमा काम गनवा लगाउँदा, थप ज्ाला भुक्ानी नगिी हँुदैन। 

्प ज्ािाको गणना लवलि

①  कानुन वनरावारित श्म समय नाघ्े गिी काम गनवा लगाएको बखतमा 25% िा सो भन्ा बढी िकृखद्ध 
*  1 मवहनामा 60 रण्टा नाघ्े कानुन वनरावारित समय बाहेकको श्मको हकमा, 50% िा सो भन्ा बढी थप ज्ाला 

भुक्ानी नगिी हँुदैन। (साना तथा म्ौला उद्ोगको हकमा, सन्ख 2023 माचवा सम्म लागु सथवगत गरिएको ्छ।) 

②	 	 कानुन वनरावारित ्ुछट्ीको वदनमा काम गनवा लगाउँदा (्ुछट्ीको वदनको श्म) 35% िा सो भन्ा बढी 
िकृखद्ध 

③	 	 िाती 10 बजे देखख वबहान 5 बजे सम्मको मध्िातमा काम गनवा लगाउँदा (मध्िात श्म) 25% िा सो भन्ा बढी िकृखद्ध 

* उदाहिरको लावग, कानुन वनरावारित श्म समय बाहेकको श्म ि मध्िात श्म भएको बेलामा (①＋③), भुक्ानी गरिने ज्ाला 
50% िा सो भन्ा बढी िकृखद्ध हुने्छ। 

थप ज्ाला पवन िोजगािी-स्रूपको मतलब निाखी, सबै श्वमकहरूमा लागु हुने्छ। त्स अनुसाि, आपूवतवा-कमवाचािी, किाि कमवाचािी, 
पाटवाटाइम श्वमक, आरुबाइतोलाई पवन भुक्ानी नगिी हँुदैन। 
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2-4
मातृत्व	स्वास्थ्य	व्यवस्ापन/प्रसूक्त	अगाक्र	र	पछाक्ररो	क्बदा/
क्शशु	स्ाहार	क्बदा/हेरक्विार	क्बदा

(1)	गिकावती	िएपक्छ	

•  गभवािती अिसथाको मवहला श्वमक (एक भाग, सुते्िी भएपव्छ 1 बषवा नकटेको मवहला कमवाचािी पवन समेवटन्छ । त्स अिसथामा 
तलका “गभवािती मवहला” भवनने ्छ ) ले तलका कुिाहरू दाबी गनवा सक्े्छन्ख।

①		 अन्य हलुका काममा पोखस्ङ परिितवान गनने (गभवाितीलाई मात्) 
②		 1 हतिा िा 1 वदनको श्म समय कानुन वनरावारित समय भन्ा ननाघ्े गनवा (बदवलने 

श्म समय तावलका प्रालीको अिसथामा समेत) (गभवािती ि सुते्िी) 
③		 अवतरिक् समय श्म, ्ुछट्ीको वदनको श्म िा मध्िातमा काम नगनने कुिा 

(गभवािती ि सुते्िी) 

* कम्नरीिछे, तिका उपायहरू अविम्बन नगिरी हँुदैन। 

①		 मलहिा श्रलमकिछे गभ्डवतरी ि सुत्छे िरीको िालग हुनछे स्ास्थ्य लनदनेशन वा स्ास्थ्य ्चछेकजाँ्च सछेवा लिनको िालग 
समय सुलनलश्चत गनु्डपनने 

②		 मलहिा श्रलमकिछे स्ास्थ्य ्चछेकजाँ्च आलदबाट, ल्चलकत्सक वा सँुरछेनरीबाट लनदनेशन प्राप्त गिछेमा, लनज मलहिा 
श्रलमकिछे प्राप्त गिछेको लनदनेशनका बँुदा पािना गन्ड सक्छे बनाउनका िालग, काय्ड समयको परिवत्डन या कामको 
भाि कम गरिलदनछे जस्ा उपाय अविम्बन गनु्डपनने 

•  कम्पनीले तलका विषयहरू वनषेर गरिएका ्छन्ख। 

①		 मवहला श्वमक वििाह, गभवािती, िा प्सूवत भएको कुिालाई कािर बनाएि अिकाशको योजना बनाउन लगाउन 
②		 मवहला श्वमकलाई वििाह गिेको कुिालाई कािर बनाएि बखावासी गनवा 
③		 मवहला श्वमकलाई गभवािती भएको, प्सूवत भएको, प्सूवत अगावड ि प्छावडको वबदा दाबी गिेको कुिा आवदलाई 

कािर बनाएि, वनज मवहला श्वमक प्वत बखावासी ि अन्य प्वतकूल काििाई गनवा 

*  गभवािती मवहला प्वत गरिएको बखावासी, अमान्य हुने्छ। तथावप, कम्पनीले उक् बखावासी बािेमा गभवािती/प्सूवत आवदलाई कािर मानेको बखावासी होइन 
भनेि प्मावरत गिेको बेलामा भने, यो लागु हुने्ैछन। 

(2)	 प्रसूक्त	अगाक्र	र	पछाक्ररो	क्बदा	

•  गभवािती अिसथाको मवहला श्वमकले, तलका अिवरमा वबदा बस् सक््ेछन्ख। 

①		 मूल व्खक्को दाबी बमोवजम, प्सूवत हुनु योजनाको वदन अवरको 6 हतिा (जुमल्ाहा गभावािसथा भएमा 14 हतिा) 
②		 काम गिाउन नहुने अिवरको रूपमा प्सूवत पश्ात्ो 8 हतिा (तथावप, प्सूवत पश्ात्ख 6 हतिा वबतेपव्छ, व्खक् 

स्यंले दाबी गिेि, वचवकत्सकले कुनै व्िरान ्ैछन भनेि ठहि गिेको काममा भने लाग् सवकने्छ) 
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(3)	 क्शशु	स्ाहार	क्बदा	

•  बच्चा 1 िषवा (कुनै वनवश्त अिसथामा अवरकतम 2 िषवा) नहुनजेल सम्मको अिवर, मवहला ि पुरुष श्वमकले वबदा प्ाति गनुवालाई 
वशशु स्ाहाि वबदा भवनन्छ। 

•  कम्पनी (खटाइएको कम्पनीमा पवन लागु)ले तलका कुिाहरू गनवा पाउने ्ैछन। 

①		 वशशु स्ाहाि वबदाको वनिेदन अस्ीककृ त गनवा 
②		 वशशु स्ाहाि वबदाको वनिेदन या प्ाखतिको कािरले बखावासी जस्ता प्वतकूल काििाई गनवा 

(4)	 हेरक्विार	क्बदा	

•  श्वमकले तलका वबदाहरू प्ाति गनवा सक्े्छन्ख (वशशु स्ाहाि तथा हेिविचाि वबदा ऐन) 

①		 हेिविचाि आिश्यक पनने अिसथामा िहेका परििािका सदस्को हेिविचाि गनवाको लावग वबदा 
②		 अिवर, लवषित परििाि 1 जनाको लावग, कुल 93 वदन जम्मा 3 पटक सम्म गिेि वलन सवकने 

•  कम्पनी (खटाइएको कम्पनीमा पवन लागु)ले तलका कुिाहरू गनवा पाउने ्ैछन।

①		 हेिविचाि वबदाको वनिेदन अस्ीककृ त गनवा 
②		 हेिविचाि वबदाको वनिेदन या प्ाखतिको कािरले बखावासी जस्ता प्वतकूल काििाई गनवा 

लबस्तृतको िालग प्राक्तिय श्रम बु्यिो िोजगाि बाताविण/समान शाखा (कोठा) वा संयुति िोजग्ाि पिामाश्ड शाखामा सम्क्ड  गनु्डहोस । 

*  प्ान्त अनुसािको पेज िा िोजगाि बाताििर/समान शाखा (कोठा) िहेको सथानको सुची हेनुवाहोस ।

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

लवलभन्न प्रकािका भत्ा िकम

•  प्सूवत अगावड ि प्छावडको वबदा अिवरमा सतवा पुिा गनने व्खक्ले प्सूवत भत्ता िकम पाउन सक्े्छ। 

परिच्छे द 4; 3-2 हछेनु्डहोस्। 

•  वशशु स्ाहाि वबदा प्ाति गिी, कुनै वनवश्त सतवा पुिा गनने व्खक्ले वशशु स्ाहाि वबदा लाभ िकम प्ाति गनवा सक्े्छ। 

परिच्छे द 4; 3-3 हछेनु्डहोस्।

•  हेिविचाि वबदा प्ाति गिी, एक वनवश्त आिश्यक सतवा पुिा गनने व्खक्ले हेिविचाि वबदा लाभ िकम प्ाति गनवा सक्े्छ। 

  हेिविचाि वबदा लाभ िकमको भुक्ानी िावश भनेको, वबदा बस्ु अवरको ज्ालाको 67% बिाबि हुने्छ ि, यसमा लवषित परििाि 1 
जनाको लावग 3 पटक सम्म, कुल 93 वदन सम्मको हद िहने्छ। 

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
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2-5 अवराश/बखाकासी	आक्द

(1)	अवराश	

•  कम्पनीबाट अिकाश वलने कुिा श्वमकको िाजीखुसी हो ति, उदाहिरका लावग तलका जस्ता, कमवाचािी स्रूपको वनयम 
पालना गिेि ्छोड्खनु पवन महत्त्वपूरवा हुने्छ। 

①		 पवहले नै अिकाशको इिादा मावथल्ो पोष्को मान्ेछलाई बताउनुपनने 
②		 कागजात मािवा त वनिेदन वदनुपनने 
③		 काम हस्तान्तिर गनुवापनने 

•  अिकाश वलने वनरवाय गिेपव्छ, सुरुमा, आिूले काम गनने कम्पनीमा अिकाशको 
प्वरिया कसिी गनुवापनने हो, जाँचबु् गनुवा आिश्यक हुने्छ। 

•  कम्पनीको िोजगािी वनयमािलीमा अिकाशको प्वरिया वनरावािर गरिएको भएमा, त्स अनुसाि प्वरिया गिौ।ँ 
•  साथै, अिकाशको सूचना दाखखला गदावाको बखतमा, किाि अिवर वकटान ्छ वक ्ैछन, त्स अनुसाि कानुनमा ििक-ििक 

वनयमको व्िसथा गरिएको ्छ। 

ररार	अवक्ि	क्रटान	निएरो	श्रम	ररार	िएमा	

•  अिकाशको सूचना दाखखला गिेमा, वसद्धान्ततः  2 हतिा पश्ात्ख श्म किाि समाति हुने्छ। 

ररार	अवक्ि	क्रटान	िएरो	श्रम	ररार	िएमा	

•  बाध्ता नपिे सम्म, किाि अिवरको वबचमा अिकाश वलन सवकने ्ैछन। पुनश्, किाि गिेको 1 िषवा वबतेपव्छ, अिकाशको 
सूचना दाखखला गिेमा, जवहले भएपवन अिकाश वलन सवकने्छ। 

•  किाि अिवर पूरवा भए पश्ात्ख पवन वनिन्तिता वदएि त्ही कायवासथलमा काम गनवाको लावग, नयाँ श्म किािमा िेरि अनुबन् 
हुनुपनने (निीकिर गनने) आिश्यकता िहने्छ (1-2 (2) हेनुवाहोस्ख)। 
यस्तो खालको किािको निीकिरको लावग, कम्पनी ि श्वमक दुिै तिवा को मञ्जिीको आिश्यकता िहने्छ। 

(2)	 बखाकासी	

बखाकासी	

•  कम्पनीद्ािा एकतिणी रूपमा श्म किाि समाति गरिवदनुलाई भवनन्छ। 
•  िस्तुगत तथा तकवा सगित कािरको कमी भएको ि, आरािभूत सामावजक मान्यता अनुरूप उपयुक् नदेखखएमा, उक् बखावासी 

अमान्य हुने्छ। अथावात्ख बखावासी भन्ाले, कम्पनीले आफनो िाजीखुसीले गनवा सक्े कुिा होइन। 
•  साथै, कम्पनीले िोजगािी वनयमािलीमा बखावासी कािर (बखावासीको कािर वनमत्ाउने परिखसथवत)लाई अवग्रम रूपमा उल्ेख 

नगिी हँुदैन। 
•  कम्पनीले श्वमकलाई बखावासी गनवा चाहेको बेलामा, भवितव् आपद्ख -विपद्ख  जस्ता परिखसथवतजन्य कािरले गदावा व्िसायीक 

सथलको वनिन्तिता असम्भि भएको खण्डमा या, श्वमककै कािरले वनखम्एको अिसथामा बाहेक, कम्ीमा पवन 30 वदन अवर 
नै पूिवा सूचना वदएि अथिा, 30 वदन िा सो भन्ा बढी वदनको औसत ज्ाला (बखावासी पूिवा सूचना भत्ता भवनने) भुक्ानी नगिी 
हँुदैन। 
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रोजगारी	अन्त्य	

•  िोजगािी अन्त्य भन्ाले, अिवर वकटान भएको श्म किािको किाि अिवर पूरवा भएको बेलामा, नयाँ श्म किािमा िेरि अनुबन् 
नहुने (निीकिर नगनने) भनेि बुझ्नप्छवा । (1-2 (2) हेनुवाहोस्ख) 

•  िोजगािी अन्त्य भनेको, किाि अिवरको वबचमा, कम्पनीले एकतिणी रूपमा श्म किाि समाति गिाउने बखावासी भन्ा ििक 
कुिा हो। 

•  तलका जस्ता व्खक्हरू प्वत, कम्पनीले िोजगािी अन्त्य गनवा चाहेको बेलामा, 30 वदन अगावड नै पूिवा सूवचत नगिी हँुदैन। 

①  3 िा सो भन्ा बढी पटक देखख किाि निीकिर हँुदै आइिहेको व्खक् 
②  1 िषवा नारेि लगाताि काम गरििहेको व्खक् 

•  उदाहिरका लावग तलका जस्ता अिसथामा, िोजगािी अन्त्य गनवाका लावग िस्तुगत तथा तकवा सगित कािर नभई, आरािभूत 
सामावजक मान्यता अनुरूप उपयुक् नदेखखएको बखतमा, कम्पनीले िोजगािी अन्त्य गनवा सक्े ्ैछन। 

①		 पटक-पटक किाि निीकिर गददै आएका तथ्यहरूबाट, िास्तविक रूपमा बखावासी नै हो भनेि पवहचान हुने 
अिसथा 

②		 श्वमकले िोजगािी वनिन्तिताको अपेषिा िाखन तकवा सगित ्छ भनेि सोच् सवकने अिसथा 

•   िोजगािी अन्त्यको मान्यता नवदइने अिसथामा, िोजगािी अन्त्य भन्ा अवर कै श्म सतवामा, अिवर वकटान भएको श्म 
किािमा निीकिर गरिने हुनजान्छ। 

समायोजनगत बखा्डसरी

•  समायोजनगत बखावासी भन्ाले, आवथवाक मन्ी या व्िसाय सञ्ालनको खिाब अिसथा जस्ता 
कािरद्ािा, कम्पनीले कमवाचािी कटौती गनुवापनने अिसथाको बखावासी भनेि बुझ्नप्छवा । 

•  समायोजनगत बखावासी मान्य हुन्छ वक अमान्य भनेि, वनम्न कुिाहरूको आरािमा वनरवाय गरिने्छ। 
①  मान्ेछ रटाउनु पनने आिश्यकता 

आवथवाक मन्ी या व्िसाय सञ्ालनको खिाब अिसथा आवदले गदावा, कम्पनी सञ्ालन गनने 
रिममा मान्ेछ रटाउनु पनने प्शस्त आिश्यकता देखखएि त्समा आरारित िहेको 

②	 	 बखावासीबाट जोगाउने प्यास 
बखावासी बाहेकको माध्मद्ािा बखावासीबाट जोगाउनको लावग प्यास गिेको 
(जस्तै: पोखस्ङ परिितवान, स्ैखच्क अिकाश वलने व्खक् आह्ान आवद) 

③	 	 समायोजनगत बखावासीको दायिामा पनने व्खक् चयन गनने तरिकाको तकवा सगितता
समायोजनगत बखावासीको दायिामा पनने व्खक् वनरवाय गनने मापदण्ड िस्तुगत ि तकवा सगित भई, त्सको सञ्ालन पवन वनष्पषि 

भएको
④	 	 बखावासी प्वरियाको िैरता

श्म युवनयन या श्वमक प्वत, बखावासीको आिश्यकता ि त्सको समयाकाल, स्ति, विवर बािेमा, वचत्त बु्ाउनका वनवमत्त 
बयान गिेको

(3)	रम्पनी	टाट

कम्पनी टाट पखटिएि तलब भुक्ानी गनवा नसक्े बेलाको वनवमत्त, ज्ालाको भुक्ानी सुवनवश्त आवद सम्बखन्त कानुन 
बमोवजम, सिकािले कम्पनीको वतनवा बाँकी ज्ालाको सट्ा भुक्ानी गनने प्रालीको व्िसथा गरिएको ्छ। 

भुक्ानी पाउन नसवकएको ज्ाला मध्े आंवशक सट्ा भुक्ानी गरिने व्िसथा भएकाले, श्म मानक वनिीषिर कायावालयमा 
पिामशवा गनुवाहोला। 
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(4)	 रोजगारी	क्बमा	(आिारिूत	ित्ा)	

बेरोजगार	िएमा	

िोजगािी वबमामा सामेल भएको व्खक्ले, वनम्न सतवाहरू पुिा गिेमा वसद्धान्ततः  िोजगािी वबमाबाट आरािभूत भत्ता प्ाति गनवा 
सक्े्छ। 
•  आरािभूत भत्ता प्ाति गनवा सक्े सतवाहरू
	 ①  बेिोजगाि िहेको व्खक्
	 ②  काम गनवा सक्े खसथवतमा िहेको ि, काममा लाग्े इिादा भएको व्खक्
	 ③   कम्पनी ्छोडेको वदन भन्ा अगावडको 2 िषवामा 11 वदन िा सो भन्ा बढी काम गिेको मवहना िा तलब भुक्ानी गिेको 

आराि बनेको काम गिेको रण्टा 80 रण्टा भन्ा बवढ भएको मवहनामा 12 सो भन्ा बढी मवहना भएको व्खक्
  (तथावप, ्छोडेको कािर टाट पखटिएको या कम्पनीको कािरले भएको बखावासी, म्ादी श्म किाि निीकिर नभएको 

जस्ता अिसथामा, ्छोडेको वदन भन्ा अगावडको 1 िषवामा, 11 वदन िा सो भन्ा बढी काम गिेको मवहना िा तलब भुक्ानी 
गिेको आराि बनेको काम गिेको रण्टा 80 रण्टा भन्ा बवढ भएको मवहना 6 मवहना िा सो भन्ा बढी।) 

लाि	सुरु	हुने	समयावक्ि

बेिोजगाि भएको कािर अनुसाि, लाभ सुरु हुने समयािवर ििक पनने्छ। 
①	 		 रम्पनीरो	रारणले	िएरो	बखाकासी	या	अवराश	क्सिाररस	अनुसाररो	अवराश	िएमा	

  हेलोिकवा  (सािवाजवनक पेसा संिषिर कायावालय अथावात्ख िोजगािी सूचना केन्द्र)मा काम खोजी आिेदन (*1) वदएि 
अिकाशपत् (रि-स्ोकु-ह्ोउ) प्ाति भएको वदन पव्छको, बेिोजगािीको खसथवतमा आएको कुल 7 वदनको अिवर वबतेपव्छ। 

②		 आफनो	रारणले	िएरो	अवराशरो	अवस्ामा	
  हेलोिकवा मा काम खोजी आिेदन (*1)  वदएि अिकाशपत् (रि-स्ोकु-ह्ोउ) प्ाति भएको वदन पव्छको, बेिोजगािीको 

खसथवतमा आएि कुल 7 वदनको अिवर वबतेपव्छको, अ्ै 2  मवहना (आफ़न कािरले वलएको अिकासको 5 बषवा वभत्मा 2 
पटकसम्म) (*2) वबतेपव्छ। 

*1  बसोिास गनने षिेत्को हेल्ोिकवा  तथा काम खोज्े आिेदन पव्छको काम खोज्े गवतवबरीको बािेमा “(5) काम खोज्े गवतवबरी” को वनरो गनुवाहोस ।

*2  आफ़नो कािरले काम ्छोडेको ५ बषवा वभत्मा तेश्ो पटक पव्छ भएमा 3 मवहना

③		 आफ़नो	क्जमे्वारीमा	ठूलो	रारणले	बखाकास्ीमा	परेरो	िएमा	
  हेल्ोिकवा मा काम खोज्े आिेदन वदई िावजनामा पत् खस्ककृ त गरिएको वदनपव्छ बेिोजगािी अिसथामा भएको वदन 

गरना गिी ७ वदन नारेपव्छ थप ३ मवहना नारेपव्छ 
अिकाशको बखतमा, िास्तिमा कम्पनीको कािरले भएको बखावासी िा अिकाश वसिारिस अनुसािको अिकाश हँुदाहँुदै 

पवन, आफनो कािरको अिकाश भनेि लेखखएको िहे्छ भने, आरािभूत भत्ता प्ाखतिको बखतमा बेिाइदा हुनजाने भएकाले, 
कम्पनीबाट अिकाशपत् (रि-स्ोकु-ह्ोउ) वलँदा, काम ्छोड्खनुको कािर स्तम्भमा के लेखखएको ्छ िाम्ोसँग हेनुवाहोला। 

लािरो	अवक्ि	

कम्पनी ्छोडेको कािर या उमेि आवद अनुसाि ििक हुने्छ। वसद्धान्ततः  90 वदन देखख 330 वदन सम्म हुने्छ। 

(5)	राम	खोजे्	गक्तक्बिी

अकको काम पाउनको लावग हेल्ो िकवा  आवदमा काम खोज्े गवतवबरी गरिन्छ ।
हेल्ोिकवा को पेसा पिामशवा काउन्टिमा वनम्न सेिाहरु वनशुल्क वलन सवकन्छ ।

①		 रामरो	परामशका
  कामको खोजी तथा कामसंग सम्बखन्त वबवभन् पिामशवा वलन सवकन्छ । जस्तो 

कुिा भएपवन पवहले काउन्टिमा पिामशवा गनुवाहोस । 
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②		 राम	गनका	िाहेरो	रम्पनी	खोजे्	
  हेल्ोिकवा मा रेिै कम्पनीहरुको कमवाचािी आिश्यकताको जानकािी हुन्छ । कमवाचािी आिश्यकताको जानकािी 

हेल्ोिकवा को कमप्ुटि तथा तपाईकंो मिाटवारोनबाट पवन हेनवा सक्ुहुने्छ । 
③		 राम	गनका	िाहेरो	रम्पनीमा	पररिय	

  काम गनवा चाहेको कम्पनी भेट्ाएमा पवहले हेल्ोिकवा को काउन्टिमा जाऔ ं । कमवाचािीले कम्पनी तथा कमवाचािी 
आिश्यकताको बुंदाहरुको बािेमा सल्ाह वदने्छ । साथै, ्छनौटको लावग अन्तिावातावा वदन वमलने गिी “वसरारिस पत्” 
वदने्छ । 

④		 राम	खोजे्	सहयोग	
  हेल्ोिकवा ले ब्यखक्गत वबििर तथा कामको अनुभिको वबििर जस्ता आिेदन कागजातको लावग सु्ाब तथा 

अन्तििातावाको नैवतकता, ध्ान वदनुपनने कुिाहरुको बािेमा सल्ाह, तयािी अन्तििातावा, वबवभन् सेवमनाि पवन गरििाखेको 
हुन्छ । 

बसोवास गिछेको क्षछेत्को हछेल्ोवक्ड  यहां खोज्नुहोस ।

https://www.mhlw.go.jp/content/000637894.pdf

भाषा अनुवादक भएको हछेल्ोवक्ड  पलन छ ।

https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf

हछेल्ोवक्ड मा जान नसकछे को बछेिामा लबदछेशरी भाषामा हछेल्ोवक्ड मा फ़ोन गन्ड सलकनछ ।

https://www.mhlw.go.jp/content/000673000.pdf

2-5 मा िछेक्खएको कुिा “लबदछेशरी िलक्षत हछेल्ोवक्ड  प्रयोक ्चछेकलिस्” मा लबस्तृतमा बयान गरिएको छ । 

https://www.mhlw.go.jp/content/000678121.pdf

तिब/अवकास आलद कामको शत्ड आलद सम्बक्न्ध पिामश्ड ्चलहं यहां

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html

िोजगाि त्ा सामालजक लबमा सम्बक्न्ध शब्ाविरीको अ ््ड नबुझछेमा “िोजगाि ब्यवस्ापनमा उपयगरी बहुभालषक शब् संग्ह” मा खोज् 
सलकनछ ।

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/ 
tagengoyougosyu/index.html

https://www.mhlw.go.jp/content/000637894.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000673000.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000678121.pdf
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/tagengoyougosyu/index.html
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/tagengoyougosyu/index.html
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स्वास्थ्य	र	सुरक्ा

3-1 सुरक्क्त/आरामदायी	रायकास्ल	वातावरण

श्वमकको सुिषिा ि स्ास्थ्य सुवनवश्त गनवाका वनवमत्त श्म स्ास्थ्य-सिसिाइ तथा सुिषिा ऐनको व्िसथा गरिएको ्छ। यस 
कानुनमा, काम कािक भएि श्वमक दुरवाटनामा पनने, वबिामी हुने नहोस्ख भनेि कम्पनीले आिश्यक उपाय अपनाउनु पनने दावयत्व 
अवनिायवा गरिएको ्छ। 

(1)	श्रम	स्वास्थ्य-सरसिाइ	त्ा	सुरक्ा	ऐनरो	क्वरयवसु्

कम्पनीमा वनम्न दावयत्वहरू िहेको हुने्छ। 
•  मेवसन, उपकिर तथा अन्य सारन आवदबाट हुने खतिा िोकथाम गनवाको लावग आिश्यक उपाय गनने 
•  श्वमकलाई, िोजगािी सुरु गदावा िा गिे पश्ात्ख िषवामा 1 पटकको आिकृवत्तमा वचवकत्सकबाट स्ास्थ्य पिीषिर गनवा लगाउनु पनने 

(श्वमकले उक् स्ास्थ्य पिीषिर स्ीकाि गनुवापनने) 
•  श्वमक प्वत स्ट्र ेस चेक गिेि, त्सको नवतजामा आरारित िही कामको   

पोखस्ङ परिितवान लगायतका िोजगािीको रिममा आिश्यक उपाय अिलम्बन गनुवापनने (श्वमक सङ्ख ्ा 50 जना भन्ा कम 
भएका कायावालयले भने प्यत् गनुवापनने दावयत्वमा पनने) 

•  स्ास्थ्य व्िसथापनको दृवष्कोरबाट, श्वमकले गनने श्म समयको खसथवतलाई िस्तुगत रूपमा थाहा पाइिाख्ने
•  लामो समयसम्म चलने श्मले गदावा थकान सञ्य भएका श्वमक प्वत, वचवकत्सकद्ािा सोरपु्छ तथा मागवावनदनेशन गनवा लगाएि, 

उक् नवतजामा आरारित िही कामको पोखस्ङ परिितवान जस्ता आिश्यक उपाय अिलम्बन गनुवापनने इत्ावद

(2)	स्वास्थ्य	परीक्णहरू

सथायी कमवाचािीका अलािा, तलका 2 बुँदाहरू पुिा गनने आपूवतवा-कमवाचािी, किाि कमवाचािी, पाटवाटाइम श्वमक या आरुबाइतो 
गननेहरू पवन श्म स्ास्थ्य-सिसिाइ तथा सुिषिा ऐनमा आरारित स्ास्थ्य पिीषिर/स्ट्र ेस चेकको दायिामा पदवा्छन्ख। 
•  अिवर वकटान नभएको किाि बमोवजम िोजगािीमा लगाइएको

 (अिवर वकटान भएको किाि बमोवजम िोजगािीमा लगाइएका व्खक् भएमा, 1 िषवा िा सो भन्ा बढी िोजगािीमा लगाउने 
योजना भएको अथिा, निीकिर गिेि 1 िषवा िा सो भन्ा बढी िोजगािीमा लगाइिाखेको) 

•  1 हतिाको श्म रण्टा सङ्ख ्ा, उक् कायवासथलमा सोही प्कािको काममा संलग् िहेको वनयवमत श्वमकको 1 हतिामा तोवकएको 
श्म रण्टा सङ्ख ्ाको 4 भागको 3 भाग िा सो भन्ा बढी भएको

(3)	 क्िक्रत्ररो	सोिपुछ	त्ा	मागकाक्नदनेशन

श्म स्ास्थ्य-सिसिाइ तथा सुिषिा ऐन अनुसाि लामो समय काम गनने सथायी कमवाचािी मात् नभएि, आपूवतवा-कमवाचािी, किाि 
कमवाचािी, पाटवाटाइम श्वमक या आरुबाइतो समेत वनम्न आिश्यक सतवा पुिा गिेमा वचवकत्सकको सोरपु्छ तथा मागवावनदनेशनको 
दायिामा पनने्छन्ख। 
•  1 मवहना बिाबि 80 रण्टा नाघ्े गिी अवतरिक् समय/्ुछट्ीको वदनको श्म गिेको ि, थकान सञ्य भएको ठहि भएका व्खक् 

(वनिेदन वदएमा) 
 तथावप, वनम्न व्खक्हरूबाट वनिेदन नआएपवन वचवकत्सकद्ािा हुने सोरपु्छ तथा मागवावनदनेशनको दायिामा पनने्छन्ख।

①	 1 मवहना बिाबिको अवतरिक् समय/्ुछट्ीको वदनको श्म समय 100 रण्टा नाघ्े अनुसन्ान तथा विकास 
कायवाका कामदाि

②  1 हतिा बिाबिको स्ास्थ्य व्िसथापन समय (कायावालयमा अिखसथत समय ि कायावालय बाहेकको श्म समयको 
योगिल) 40 रण्टा नारेको अिसथामा, उक् नारेको समय 1 मवहना बिाबि 100 रण्टा नाघ्े उच्च दषि प्ोिेसनल 
प्रालीका दायिामा पनने व्खक् 

3
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काय्ड स्िको स्स्ता त्ा सुिक्षाको बािछेमा पिामाश्ड यहां 

(वबदेशी नागरिक बसोिास सहयोग केन्द्र सुिषिा ि स्ास्थ्य टोली

https://www.toukiren.or.jp/fresc/

3-2 राममा	िएरो	िोटपटर/क्बरामी	आक्दरो	क्क्तपूक्तका	(श्रक्मर	
दुरकाटना	क्बमा)

श्वमक, काम कािक भएि चोटपटक लागेको/वबिामी भएको अिसथा आवदमा, श्वमक दुरवाटना वबमाद्ािा षिवतपूवतवा वदइने्छ। 

(1)	श्रक्मर	दुरकाटना	क्बमा	लागु	हँुदारो	प्रवाह

•  श्वमक दुरवाटना वबमाको लावग तोवकएको अस्तालमा गएमा, उपचाि खचवा वसद्धान्ततः  वनः शुल्क हुने्छ (तोवकएको अस्ताल 
बाहेक भए, व्खक् आिँैले पवहला िहन गिेि पव्छ श्म मानक वनिीषिर कायावालयमा दाबी गिेमा िहन गिेको खचवा भुक्ानी 
गरिने्छ।)।

•  काम वबदा नबवस सुख नभएको बखतमा वबदा षिवतपूवतवा (वबदा बसेको तेस्ो वदन सम्म व्िसाय मावलकले औसत ज्ालाको 
60% भुक्ानी गिी, वबदाको चौथँो वदन देखख भने श्वमक दुरवाटना वबमा अनुसाि, औसत ज्ाला सिहको 80% िकम भुक्ानी) 
प्ाति गनवा सवकने्छ। 

•  श्वमकको मकृत् ुभएमा, मकृतक परििाि प्वत, मकृतक परििाि (षिवतपूवतवा) लाभ आवद भुक्ानी गरिने्छ। 
•  कायवासथलको दुरवाटनाबाट भएको चोटपटक या वबिामीको उपचािको लावग काममा वबदा वलई िहेको अिवर ि त्स पश्ात्ो 

30 वदनको अिवर, कम्पनीले श्वमकलाई बखावासी गनवा पाउने ्ैछन। 

(2)	अन्य	सतरका ता	अपनाउनुपनने	बँुदा	

•  काम गनने रिममा भएको चोटपटक या वबिामी हँुदा आवद लगायत काममा आित-जाित गदावाको चोटपटक आवद पवन दायिामा 
पनने्छन्ख। 

•  लामो समयको श्म जस्ता, काम कािक भएि लषिर सुरु भएको वडप्ेशन लगायतका मानवसक अपागिता समेत श्वमक 
दुरवाटनाको दायिामा पनने्छ।

•  देश ररिएपव्छ जापानको कामको कािरले वबिामी देखखएमा पवन श्म वबमा लागु हुने्छ ।
•  काम कािक भएि चोटपटक या वबिामी पिेमा, स्ास्थ्य वबमा प्योग गनवा सवकने ्ैछन। 
•  काम गनने रिममा या काममा आित-जाित गदावाको चोटपटक आवदले अपठ्ािोमा पिेको बखतमा, श्म मानक वनिीषिर 

कायावालयमा पिामशवा गनुवाहोला। 
•  सथायी कमवाचािी मात् नभएि, आपूवतवा-कमवाचािी, किाि कमवाचािी, पाटवाटाइम   

श्वमक, आरुबाइतो पवन श्वमक दुरवाटना वबमाको दायिामा पनने्छन्ख।
•  मूलत: श्वमक 1 जना मात्ै भएपवन िोजगािी वदने कम्पनीले श्वमक दुरवाटना वबमा प्रालीमा सामेल हुनुपनने दावयत्व िहन्छ ि, 

वबमाको सम्पूरवा शुल्क कम्पनीले िहन गनने्छ।

श्रम लबमा भुतिानरीको लबस्तृत लबविण लनम्नलिक्खत होमपछेजमा उल्छेख गरिएको छ । 

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/gaikoku-pamphlet.html

https://www.toukiren.or.jp/fresc/
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/gaikoku-pamphlet.html
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3-3 लैक्गिर	क्विेद	गनका	क्नरेि

(1)	राम	खोजीरो	समय

•  श्वमकको भतणी आह्ान/वनयुखक्मा लैवगिक विभेद वनषेर गरिएको ्छ।

(2)	रम्पनी	प्रवेश	पश्ात्

•  वनम्न बुँदा सम्बन्मा, लैवगिक विभेद वनषेर गरिएको ्छ।

①  पोखस्ङ, बढुिा, रटुिा, शैवषिक अभ्ास
②		 कुनै वनवश्त परिवरको कल्ार कोष
③		 पेसा/िोजगािी-स्रूप परिितवान
④		 अिकाश वसिारिस, सेिा वनिकृवत्त, बखावासी, श्म किािको निीकिर

•  मवहला भएको कुिालाई कािर मानेि, ज्ालाको हकमा पुरुष भन्ा रेिै वदने िा थोिै वदने व्िहािलाई वनषेर गरिएको ्छ।

लबस्तृतको िालग प्राक्तिय श्रम बु्यिो िोजगाि बाताविण/समान शाखा (कोठा) वा संयुति िोजग्ाि पिामाश्ड शाखामा सम्क्ड  गनु्डहोस । 

* प्ान्त अनुसािको पेज िा िोजगाि बाताििर/समान शाखा (कोठा) िहेको सथानको सुची हेनुवाहोस ।

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

3-4 ह्ारेसमेन्ट	रोर्ाम	उपाय

वनम्न ह्ािेसमेन्ट वरियाकलाप द्ािा श्वमकको काम गनने िाताििर दूवषत पानने रटना नरटोस्ख भनेि, श्वमकबाट आएको 
पिामशवा अनुसाि, उवचत तििले व्िहाि गनवाका लावग, कम्पनीमा आिश्यक प्रालीको विकास जस्ता उपाय अिलम्बन गनवाका 
लावग माग गरिएको ्छ।(④ पािि ह्ािामिेन्टको बािेमा साना तथा म्ौला कम्पनीमा 2022 माचवा 31 तारिख देखख सहयोग अवनिायवा)

①		 सेक्सुअल ह्ािेसमेन्ट
②		 गभवारािर/प्सूवत आवद सम्बखन्त ह्ािेसमेन्ट
③		 वशशु स्ाहाि वबदा आवद सम्बखन्त ह्ािेसमेन्ट
④		 पािि ह्ािेसमेन्ट (*) 

(*) आिू श्ेष्ठ भएको पकृष्ठभूवमको आडमा काम गनने रिममा उवचत ि आिश्यकताको हद नाघ्े बोली ि व्िहाि गिेि कामको िाताििरलाई दूवषत बनाउने कायवा 

लबस्तृतको िालग प्राक्तिय श्रम बु्यिो िोजगाि बाताविण/समान शाखा (कोठा) वा संयुति िोजग्ाि पिामाश्ड शाखामा सम्क्ड  गनु्डहोस । 

* प्ान्त अनुसािको पेज िा िोजगाि बाताििर/समान शाखा (कोठा) िहेको सथानको सुची हेनुवाहोस ।

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
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3-5 क्वदेशी	नागररर	रोजगारी	व्यवस्ापन	क्दशाक्नदनेश

•  हाल जापानमा काममा लावगिहेका विशेषावज्क/प्ाविवरक षिेत्हरूका विदेशी श्वमक या, अबबाट जापानमा काममा लाग्े भनेि 
सोवचिहेका विदेशी नागरिकका लावग, जापानमा काम गदावा, वनष्पषि व्िहाि सुवनवश्त भएि, वनरवाक्क भई आफनो षिमता प्दशवान 
गनवा सक्े िाताििर तयािी अिसथामा िाखनपनने आिश्यकता िहने्छ। 

•  “विदेशी श्वमकको िोजगािी व्िसथापनको सुरािहरूका सम्बन्मा व्िसाय मावलकले उवचत व्िहाि गनवाको लावग 
वदशावनदनेश” (विदेशी नागरिक िोजगािी व्िसथापन वदशावनदनेश भवनन्छ)भनेको, विदेशी श्वमकको िोजगािी व्िसथापनमा 
सुराि या पुनः िोजगािीमा सहायता सम्बन्मा, व्िसाय मावलकले उवचत व्िहाि गनवाको लावग बनाइएको वनयम हो। 

•  हेलोिकवा ले, विदेशी श्वमकलाई िोजगािीमा लाग्े उद्म सथल भ्रमर गनने बेलाहरूमा, यस वदशावनदनेशमा आरारित िही, 
आिश्यक सल्ाह/मागवावनदनेशन प्दान गनने गिेको ्छ। 

लवदछेशरी नागरिक िोजगािरी व्यवस्ापन लदशालनदनेश 

https://www.mhlw.go.jp/content/000601382.pdf

लवदछेशरी नागरिक िोजगािरीको लनयम सम्बक्न्धत पम्प्छेट

https://www.mhlw.go.jp/content/000603552.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000601382.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000603552.pdf
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रमकािारी	क्बमा/श्रम	क्बमा
कमवाचािी वबमा/श्म वबमा भनेको, मानि जीिनमा आइपनने विवभन् जोखखमहरूको तयािी स्रूप, श्वमक या कम्पनी, िा दुिै 

तिवा बाट सािवाजवनक रूपमा पैसा (वबमा शुल्क) सङ्लन गिेि, िास्तविकतामा बेिोजगाि, चोटपटक, मकृत्ु जस्ता परिखसथवतमा पिेका 
व्खक्लाई, लाभ प्दान गनने संयन्त हो। 

4-1 स्वास्थ्य	क्बमा/नागररर	स्वास्थ्य	क्बमा

स्ास्थ्य वबमा/नागरिक स्ास्थ्य वबमा (परिचे्द 6; 2 2-1, 2-2 हेनुवाहोस्ख)ले, श्वमक या वनजको परििािलाई, वनम्न अिसथामा 
आिश्यक वचवकत्सा लाभ या भत्ता िकम भुक्ानी गनने्छ। 

①		 चोटपटक लाग्ा या वबिामी हँुदा
②		 बच्चा जखन्दा
③		 मकृत्ु हँुदा इत्ावद

4-2 नागररर	पेन्सन/रमकािारी	पेन्सन	क्बमा

नागरिक पेन्सन/कमवाचािी पेन्सन वबमा (परिचे्द 7;1 1-1, 1-2 हेनुवाहोस्ख) भनेको, िकृद्धािसथा, अपागि िा मकृत्ु भई, आजीिन 
पेन्सन लाभ प्दान गनने वबमा हो। 

4-3 रेयर	क्गक्िङ्	क्बमा

केयि वगवभङ्ख  वबमा भनेको, हेिविचाि आिश्यक भएका िकृद्ध व्खक्हरूक खचवाको लावग समग्र समाजले टेिा वदने संयन्तको 
वबमा प्राली हो। 

परिच्छे द 7; 2 कछे यि लगलभङ् लबमा हछेनु्डहोस्।

4-4 रोजगारी	क्बमा

िोजगािी वबमा (2-5 (4) हेनुवाहोस्ख) भनेको, श्वमक बेिोजगाि भएको अिसथाहरूमा, जीिनयापनको वनवश्न्तता ि काममा लाग्े 
प्ोत्साहनको लावग बेिोजगाि आवदमा लाभ िकम आवद वदने वबमा प्राली हो।

(1)	लागु	हुने	दायरा

①		 क्नम्न	मधे्	रुनै	एरमा	पनने	व्यक्ति	क्सद्ान्तः 	लागुरो	दायरामा	पननेछ।
•  1 हतिामा तोवकएको श्म समय 20 रण्टा िा सो भन्ा मावथ हुने व्खक्
•  31 वदन िा सो भन्ा मावथ िोजगािीको सम्भािना भएका व्खक्

②		 मा	लागु	हुने	दायरामा	परेरा	व्यक्ति	हुनरो	लाक्ग,	राम	गनने	रम्पनीरो	व्यावसाक्यर	स्र	जस्ो	िएपक्न	लागु	
हुनेछ।	

③		 मा	लागु	हुने	दायरामा	परेरा	व्यक्तिहरू,	आपूक्तका-रमकािारी,	ररार	रमकािारी,	पाटकाटाइम	श्रक्मर	या	आरुबाइतो	
िएपक्न	लागु	हुनेछ।

4
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(2)	 क्बमा	शुल्करो	वहन

①		 रोजगारी	क्बमा	प्रणालीमा	सामेल	हुनु,	रम्पनीरो	दाक्यत्व	हो।

②		 क्बमा	शुल्क	श्रक्मर	र	रम्पनी	दुवै	तिका ले	वहन	गनुका	पननेछ।	

िोजगािरी लबमा

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_summary.html

4-5 श्रक्मर	दुरकाटना	क्बमा

श्वमक दुरवाटना वबमा (3-2 हेनुवाहोस्ख) भनेको, वनम्न अिसथामा िाष्ट्र ले आिश्यक वबमा लाभ िकम प्दान गनने सिकािी प्राली 
हो। 

	 ①	 	 श्वमकले गनने काम कािक भएको चोटपटक, वबिामी, मकृत्ु (कायवासथलको दुरवाटना) भएमा 
	 ②	 	 एक भन्ा बवढ कम्पनी आवदमा काम गनने ब्यखक्को एक भन्ा बवढ कामको कािर हुने चोटपटक, वबिामी, मकृत्ु 

(एक भन्ा बवढ कामको कािर वबपद) भएमा
	 ③	 	 काममा आित-जाित गदावाको दुरवाटना आवद भएमा (आित-जाित दुरवाटना) 

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_summary.html
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गिाकावस्ामा	गनने	प्रक्रिया

1-1 गिाकावस्ारो	सूिना	दताका	र	मातृक्शशु	स्वास्थ्य	पुक्स्रा	(बोक्स	
तेच्ो)रो	क्वतरण	आक्द

•  गभवािती भएको खुलेपव्छ, बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकामा तुरुन्तै गभावािसथाको सूचना दतावा गनुवाहोला। 
•  गाउँपावलका/नगिपावलकामा, गभावािसथाको सूचना दतावा गिेका व्खक्लाई वनम्न कुिा प्दान गरिने्छ।

①		 मातकृवशशु स्ास्थ्य पुखस्तका (बोवस तेच्ो) को वितिर
②		 गभवािती मवहला स्ास्थ्य चेकजाँचको लावग सिकािी खचवाको अनुदानमा प्ाति गनवा सवकने जँचाउने कुपन अथिा 

अनुदान कुपनको वितिर
③		 स्ास्थ्यकमणीहरूले वदने पिामशवा
④		 आमाबुिा सम्बन्ी कषिा वलने व्िसथा वमलाइवदने

*  मातकृवशशु स्ास्थ्य पुखस्तका (बोवस तेच्ो) भनेको, आमाको गभवा िहेको समय देखख प्सूवत भए पश्ात्ख सम्म, बच्चाको निजात अिसथा देखख दूर खाने 
अिसथा सम्मको स्ास्थ्य खसथवत लगाताि िेकडवा िाखेको पुखस्तका हो ि साथसाथै, दूरे बालकको अवभभािकलाई वशशु स्ाहाि सम्बन्मा वसकाउने पुखस्तका 
हो। आिश्यकता अनुसाि, अवभभािक आिँैले उल्ेख तथा व्िसथापन गनवा सक्ुका साथै वचवकत्साकमणीले पवन लेख्न ि हेिेि उपयोग गनवा सक्े गिी 
बनाइएको ्छ।

1-2 गिकावती	मक्हला	स्वास्थ्य	िेरजाँि

•  गभावािसथामा, सरैकँो भन्ा अ् रेिै, स्ास्थ्यमा ध्ान पुऱयाउनु पनने हुन्छ।
गभवािती मवहलाको स्ास्थ्य चेकजाँच वनयवमत रूपमा गिी, वचवकत्सक या सुँडेनीहरूको सल्ाह वलएि स्ास्थ्य 

व्िसथापनमा लावगपनुवाहोस्ख।
•  गभवािती मवहलाको स्ास्थ्य चेकजाँच, सामान्यतया तल वदइएको आिकृवत्तमा गनुवा िाञ्छनीय मावनन्छ।

①		 गभवा िहेको प्ािखम्भक अिसथा देखख गभावािसथाको 23 हतिा सम्म 4 हतिामा 1 पटक
②		 गभावािसथाको 24 हतिा देखख गभावािसथाको 35 हतिा सम्म 2 हतिामा 1 पटक
③		 गभावािसथाको 36 हतिा देखख प्सूवत हँुदा सम्म हतिा 1 पटक

1

 परिच्छे द-4	 प्रसूक्त/बच्ा	हुराकाउने
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1-3 स्वास्थ्यरमथी/सँुरेनीहरूले	ररमै	आएर	क्दने	मागकाक्नदनेशन	सेवा

रिमा स्ास्थ्यकमणी या सुँडेनीहरू आएि, वनम्न पिामशवा/मागवावनदनेशन सेिा वदने्छन्ख।

①		 रिको जीिनयापन या खानाहरू सम्बन्ी मागवावनदनेशन सेिा
②		 गभावािसथा, प्सूवत सम्बन्मा कुनै डि वचन्ता भए सो कसिी हटाउन भन्े सल्ाह
③		 निजात वशशुको स्ाहाि सम्बन्मा पिामशवा

* यस रिमै आएि वदने मागवावनदनेशन सेिा वनः शुल्क हुने्छ। विस्तकृतमा बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकामा सोरपु्छ गनुवाहोला।

1-4 आमाबुवाले	क्लने	रक्ा

गाउँपावलका/नगिपावलकाले गभावािसथा, प्सूवत, वशशु स्ाहाि, पोषर आवद सम्बन्मा कषिा सञ्ालन गनने ग्छवा । हुने 
बुिाआमाहरू वबचमा अन्तवरिवा या हुने ठाउँ पवन भएको ्छ।
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प्रसूक्त	िए	पश्ात्ो	प्रक्रिया	

2-1 जन्	दताका

जापानमा	बच्ा	जने्पक्छ	

•  बुिा िा आमाले जन्को सूचना दतावा नगिी हँुदैन।
•  यस सूचना दतावा बच्चा जखन्एको वदन देखख 14 वदन वभत्मा गनुवापनने हुन्छ।
•  यस सूचना दतावा गदावा, बच्चा जखन्एको सथान अथिा सूचना दतावा गनने व्खक् अिखसथत सथलमा 

भएको गाउँपावलका/नगिपावलकामा पेस गनुवाहोला। 

(1)	जन्रो	सूिना	दताकामा	आवश्यर	पनने	वसु्	

•  बथवा सवटवाविकेट
•  अन्य आिश्यक पनने िस्तु बािेमा, सूचना दतावा गनने गाउँपावलका/नगिपावलकामा सोरपु्छ गनुवाहोला।

(2)	अन्य	प्रक्रिया

बच्चा जखन्एको वदन देखख 60 वदन वबतेि जाँदा पवन बसोबास योग्यता (वभसा) प्ाति नगिेमा, बसोबास पत् (ज्ुवमन ह्ोउ) िद् 
भई, नागरिक स्ास्थ्य वबमा या बालबावलका भत्ता जस्ता प्शासवनक सेिा प्ाति गनवा नसवकने पवन हुनसक्छ। विस्तकृतमा, परिचे्द 
1; 2-4 वभसा प्ाखति हेनुवाहोला। 

2-2 जन्	िएरो	बच्ारो	स्वदेशमा	हुने	सूिना	दताका

बुिा ि आमा दुिै विदेशको नागरिक भएमा, वनजहरूको बच्चा जापानमा जखन्एको भए पवन, जापानको नागरिकता प्ाति 
गनवा सक्े ्ैछन। यस्तो अिसथामा, बच्चाको जन् बािेमा स्देशमा सूचना दतावा गनने प्वरिया गनुवाहोला। विस्तकृत प्वरिया बािेमा, बुिा िा 
आमा नागरिक िहेको देशको जापान अिखसथत िाजदूतािास/(महा) िावरज् दूतको कायावालयमा सोरपु्छ गनुवाहोस्ख। 

साथै, जखन्एको बच्चाको पासपोटवा पवन, सँगसँगै प्ाति गनुवाहोस्ख।

2
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प्रसूक्त	खिका	र	क्वक्िन्	ित्ाहरू
गभावािसथा/प्सूवत भनेको वबमािी नभएकोले, मूलभूत रूपमा स्ास्थ्य वबमा लागु हँुदैन। 
अपिादको रूपमा, वसजेरियन सेक्सन जस्ता शल्वरियाका खचवाहरूमा भने, स्ास्थ्य वबमा लागु हुन्छ।

3-1 प्रसूक्त	एरमुष्	ररम

स्ास्थ्य वबमा या नागरिक स्ास्थ्य वबमाको सदस्ता वलएको व्खक् प्सूवत हँुदा, प्सूवत खचवा स्रूप 4 लाख 20 हजाि येन 
भुक्ानी गरिने प्राली हो। तथावप, गभावािसथा 22 हतिा नपुगेको जस्ता, प्सूवत वचवकत्सा अनुदान प्रालीको दायिामा पनने प्सूवत 
नभएको खण्डमा, 4 लाख 4 हजाि येन हुने्छ। 

यस भुक्ानी प्राली अन्तगवात, वनम्न 2 ओटा प्रालीहरू िहेका ्छन्ख। 

①	 	 प्रत्क्	िुतिानी	प्रणाली	
  गभवािती मवहलाहरूको सट्ामा वचवकत्सा वनकायहरूले प्सूवत एकमुष् िकमको दाबी गनने ि प्ाखति गनने प्राली हो। 

प्सूवत एकमुष् िकम वचवकत्सा वनकायहरूमा प्त्षि भुक्ानी गरिने भएकाले, वडसचाजवा हँुदाको समयमा काउण्टिमा 
प्सूवत खचवाको सम्पूरवा िावश भुक्ानी गनुवा नपनने हुनजान्छ। 

②		 प्रक्तक्नक्िले	प्राति	गनने	प्रणाली	
  गभवािती मवहलाहरू सदस् िहेको स्ास्थ्य वबमा सङ्घ आवद समषि प्सूवत एकमुष् िकमको दाबी गनने बखतमा, 

प्सूवत गिाउने वचवकत्सा वनकायहरूलाई उक् िकम वलने काम सुखम्पएि, उक् वचवकत्सा वनकायहरूमा प्त्षि प्सूवत 
एकमुष् िकम भुक्ानी गरिने प्राली हो।

3-2 प्रसूक्त	ित्ा	ररम

स्ास्थ्य वबमाको सदस् व्खक् स्िंले प्सूवत हुनका लावग कम्पनी वबदा वलएि, त्स अिवरमा तलबको भुक्ानी पाउन 
नसकेको खण्डमा, डेवलभरि (योजना) हुने वदन भन्ा 42 वदन (जुमल्ाहा गभावािसथाको अिसथामा 98 वदन) अवर देखख डेवलभरिको 
वदन पव्छ 56 वदन सम्मको परिवर वभत्, कम्पनी वबदा वलएको अिवरलाई दायिामा पािेि प्सूवत भत्ता िकम भुक्ानी वलन सवकने्छ 
। प्सूवत अगावड ि प्छावडको वबदा अिवरमा, स्ास्थ्य वबमाबाट हिेक 1 वदनको हकमा, वसद्धान्ततः  ज्ालाको 67% बिाबिको 
प्सूवत भत्ता िकम भुक्ानी वलन सवकने्छ । तथावप, वबदा वलएको अिवरमा पवन कम्पनीले तलब भुक्ानी गरििहेको ि प्सूवत भत्ता 
िकम भन्ा रेिै िावश भुक्ानी भइिहेको अिसथामा भने, प्सूवत भत्ता िकम भुक्ानी वलन सवकने ्ैछन। 

डेवलभरि भएको वदनलाई प्सूवत अवरको अिवरमा समािेश गरिने्छ। योवजत वमवत भन्ा वढला डेवलभरि भएमा, उक् वढला 
भएको अिवरको हकमा पवन प्सूवत भत्ता िकम भुक्ानी वलन सवकने्छ । 

3
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3-3 क्शशु	स्ाहार	क्बदा	लाि	ररम

(1)	 क्शशु	स्ाहार	क्बदा	अवक्िरो	लाि

िोजगािी वबमाको सदस् व्खक्लाई 1 िषवा उमेि(केही वनवश्त आिश्यक सतवा पुिा गिेको खण्डमा, बच्चाको उमेि 1 िषवा 2 
मवहना सम्म। अ्ै केही वनवश्त आिश्यक सतवा पुिा भएमा बच्चाको उमेि 1 िषवा 6 मवहना िा 2 िषवा सम्म) पुिा नभएका बच्चा 
पालनपोषर गनवाका लावग वशशु स्ाहाि वबदा प्ाति गिी, वनम्न सतवाहरू पुिा गनने व्खक्लाई वसद्धान्ततः , हेलोिकवा मा गिेको भुक्ानी 
वनिेदन बमोवजम वशशु स्ाहाि वबदा लाभ िकम भुक्ानी वलन सवकने्छ । (सुरुिातको 6 मवहनामा वबदा बस् सुरु हुनु अवरको 
ज्ालाको 67% बिाबिको िावश, त्स पश्ात्ख 50% बिाबिको िावश भुक्ानी हुने्छ।) 
•  लाभ िकम प्ाति हुने सतवा

①		 वशशु स्ाहाि वबदा सुरुिात भएको वदन अगावडको 2 िषवामा 11 वदन िा सो भन्ा बढी काम गिेको मवहना िा 
तलब भुक्ानीको आराि हुने कामको रण्टा 80 रण्टा भन्ा बवढ भएको मवहना 12 मवहना िा सो भन्ा बढी भएका 
व्खक् 

②		 वशशु स्ाहाि वबदा अिवरको ज्ाला, वबदा सुरुिात समयको ज्ालासगँ तुलना गदावा 80% भन्ा कममा ्नने 
जस्ता केही वनवश्त आिश्यक सतवा पुिा भएमा 

(2)	आवक्िर	रामदार	(म्ादी	ररार	श्रक्मर)	िएमा	

आिवरक कामदाि (अिवर वनरावािर गिेि िोजगािी गनने व्खक्)ले मावथ उखल्खखत सतवाका अवतरिक्, वबदा सुरुिात समयमा 
वनम्न मध्े कुनै एक सतवा पवन पुिा गनुवा पनने्छ। 

①		 उही कम्पनी (उही व्िसाय मावलक)मा 1 िषवा िा सो भन्ा बढी िोजगािी गरििहेको
②		 बच्चाको उमेि 1 िषवा 6 मवहना सम्मको अिवर (वशशु स्ाहाि उद्ानमा भनावा गनवा नसकेको जस्ता कािरले गदावा, 

बच्चाको उमेि 1 िषवा 6 मवहना भए पव्छको वबदा सुरुिात समयको हकमा 2 िषने उमेि सम्मको अिवर)मा, उक् 
िोजगािीको किाि पूरवा हुने कुिा नखुलेको
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3-4 बालबाक्लरा	ित्ा

बालबावलका भत्ता भनेको, रिबािको जीिनयापन खसथि िाख्ने ि बच्चाको स्सथकि विकासको उदे्श्य िाख्ने भत्ता हो। 
बच्चा एिम्ख बच्चाको पालनपोषर गरििहेको व्खक् समेत जापान िाष्ट्र  वभत् बसोबास गरििहेको भएमा यस भत्ता पाउन 

सक्े्छ।

(1)	 प्राति	गनका	सके्	व्यक्ति

15 िषवाको जन्वदन पश्ात्ो पवहलो माचवा 31 तारिख सम्मको बच्चालाई पालनपोषर गरििहेका व्खक् 

(2)	 प्राति	गनने	क्वक्ि

•  पवहला बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकामा प्ाखतिको लावग वनिेदन गनुवाहोस्ख।
•  वसद्धान्ततः  वनिेदन गिेको मवहनाको आउँदो मवहनाको भाग देखख भत्ता प्ाति गनवा सवकने्छ।
•  नयाँ बच्चा जखन्एको, अन्य गाउँपावलका/नगिपावलकामा ठेगाना सािेको जस्ता समयमा, पुनः  वनिेदन वदनुपनने्छ।

(3)	 प्राति	गनका	सक्रने	राक्श	

बच्ारो	उमेर बालबाक्लरा	ित्ारो	राक्श	(एर	जना	बराबर	माक्सर	राक्श)	

3 िषवा मुवन सबैमा समान 15,000 येन

3 िषवा िा सो भन्ा मावथ 
12 िषवाको जन्वदन पश्ात्ो 
पवहलो माचवा 31 तारिख सम्म

10,000 येन
 (तेस्ो बच्चा िा सो भन्ा पव्छ 15,000 येन)

12 िषवाको जन्वदन पश्ात्ो 
पवहलो माचवा 31 तारिख वबते पश्ात्ख 
15 िषवाको जन्वदन पश्ात्ो 
पवहलो माचवा 31 तारिख सम्म 

सबैमा समान 10,000 येन

*  बच्चा पालनपोषर गरििहेको व्खक्को एक वनवश्त िा सो भन्ा बढी आय भएमा, मावसक िावश सबैमा समान 5,000 येन (2022 जुन मवहनाको भागदेखख 
मावसक 5,000 येन िा 0 येन) हुने्छ।

*  “तेस्ो बच्चा िा सो भन्ा पव्छ” भन्ाले, 18 िषवाको जन्वदन पश्ात्ो पवहलो माचवा 31 तारिख सम्मका बच्चा पालनपोषर गरििाखेका मध्ेका, तेस्ो बच्चा िा 
सो भन्ा पव्छको बच्चा भनेि बुझ्न पदवा्छ। 

(4)	 प्राति	गनने	समयाराल

वसद्धान्ततः , हिेक िषवा जुन, अक्टोबि, िेब्ुअिीमा, प्त्ेकको अवरल्ो मवहनाको भाग सम्मको 4 मवहनाको भाग एकमुष् 
प्ाति गरिने्छ। 



45

परिच्
छेद-1

परिच्
छेद-3

परिच्
छेद-2

परिच्
छेद-4

परिच्
छेद-5

परिच्
छेद-6

परिच्
छेद-7

परिच्
छेद-8

परिच्
छेद-9

परिच्
छेद-10

परिच्
छेद-11

परिच्
छेद-12

4 प्रसूति/बच्चा हुरचाकाउनछे

क्शशु	स्ाहार

4-1 दुिे	बालर	स्वास्थ्य	िेरजाँि

गाउँपावलका/नगिपावलकाले वनम्न स्ास्थ्य चेकजाँच वनः शुल्क सञ्ालन गनने ग्छवा । 
•  18 मवहनाको उमेिको बच्चाको स्ास्थ्य चेकजाँच 
•  36 मवहनाको उमेिको बच्चाको स्ास्थ्य चेकजाँच 
•  गाउँपावलका/नगिपावलका अनुसाि, ििक-ििक मवहनाको दुरे बालकको स्ास्थ्य चेकजाँच हुने गिेको पवन हुनसक्छ। 
*  स्ास्थ्य चेकजाँचका विषयिस्तुमा, िकृखद्ध/विकासको जाँच, उचाइ/िजनको नाप, वशशु स्ाहाि पिामशवा आवद पदवा्छन्ख। विस्तकृतमा बसोबास िहेको 

गाउँपावलका/नगिपावलकामा सोरपु्छ गनुवाहोला।

4-2 खोप

खोपले िोग लाग्बाट िोक् सक्छ। खोप 2 प्कािका हुन्छन्ख।

①		 बसोबास	रहेरो	गाउँपाक्लरा/नगरपाक्लराले	क्सिाररस	गरेरो	खोप	
  गाउँपावलका/नगिपावलकाले वसिारिस गिेको खोप वनः शुल्क हुनसक्छ। विस्तकृतमा, बसोबास िहेको गाउँपावलका/

नगिपावलकामा सोरपु्छ गनुवाहोला।
②		 इच्ा	गरेर	लगाउने	खोप	
 आिूले चाहेि लगाउने खोपको लावग आिूले पैसा वतनुवा पनने्छ।
 खोप लगाउने बखतमा, वचवकत्सकसँग पिामशवा गिेि वनरवाय गनुवाहोला। 

4-3 बच्ारो	क्िक्रत्ा	खिका

स्ास्थ्य वबमाको सदस् भएमा, 6 िषवा िा सो भन्ा मुवनका प्ाथवमक विद्ालय प्िेश गनुवा अवरका बच्चाको हकमा, स्-
िहनको दि 20% िहेको ्छ। 

बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलका अनुसाि, प्ाथवमक विद्ालय पास गदावा सम्म वचवकत्सा खचवा वनः शुल्क हुने ठाउँ 
पवन हुन्छन्ख ि, थप अनुदान वदने ठाउँ पवन िहेका ्छन्ख। 

4-4 क्वद्ालय	जानु	पूवकारा	बच्ारो	लाक्ग	बनाइएरो	सुक्विा	स्ल

•  6 िषवा िा सो भन्ा मुवनका प्ाथवमक विद्ालय प्िेश गनुवा अवरका बच्चाहरू दायिामा पनने सुविरा सथल वभत्, वशशु स्ाहाि केन्द्र, 
वकन्डिगाटनेन, मान्यता प्ाति बाल उद्ान जस्ता सुविरा सथलहरू पदवा्छन्ख। 

•  3 िषवा देखख 5 िषवा सम्मका बच्चाहरूको वशशु स्ाहाि केन्द्र, वकन्डिगाटनेन, मान्यता प्ाति बाल उद्ानहरूको उपयोग शुल्क 
वनः शुल्क हुने्छ। 

4
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(1)	 क्शशु	स्ाहार	रेन्द्र

•  अवभभािक काम गरििहेको जस्ता कािरले गदावा, रिमा हेिचाह गनवा नपाउने अवभभािकका लावग सट्ामा हेिचाह गरिवदने 
सुविरा सथल हो।

•  सामान्यतया वशशु स्ाहािको समय 1 वदनमा 8 रण्टा भएपवन, िात्ीकालीन/वबदाको वदन जस्ता अवतरिक् समयको वशशु 
स्ाहाि सञ्ालन गरििहेका वशशु स्ाहाि केन्द्र पवन िहेका ्छन्ख। 

•  अचानक पनने काम या ्छोटो अिवरका पाटवाटाइम कामहरू अनुसाि, केही समयको लावग बच्चा िाखखवदने सेिा सञ्ालन 
गरििहेका वशशु स्ाहाि केन्द्र पवन िहेका ्छन्ख। 

मान्यता बालहिका लशशु स्ाहाि सुलविा स्िहरू 

बच्चाको हेिचाह गरििहेका सुविरा सथलहरू मध्े, बाल कल्ार ऐन बमोवजम अनुमोदन प्ाति नगिेको सुविरा सथललाई जनाउने नाम 
हो। 

•  गैि-अनुमोवदत वशशु स्ाहाि केन्द्र

•  वडपाटवामेन्ट स्ोिमा आउने ग्राहकको बच्चाको लावग बनाएको सुविरा सथल 

•  ताकुवज-स्ो भवनने बेबी डे केयि सेन्टि

•  बेबी होटेल

•  बेबी वसटि

आवद िहेका ्छन्ख।

(2)	 क्रन्डरगाटनेन

•  3 िषवा पुिा भए देखख प्ाथवमक विद्ालय भनावा अवर सम्मका बच्चा दायिामा पनने शैवषिक सुविरा सथल हो। 
•  1 वदनमा पढ्खने मानक समय 4 रण्टा िहेको ्छ। तथावप, काम गरििहेका आवद अवभभािकहरूको अिसथा अनुसाि, सां् तथा 

िातीसम्म  िा वबहान सबेिैदेखख बच्चा िाखखवदने सुविरा सथल पवन िहेको ्छ।
•  प्ाथवमक विद्ालयको वशषिा भन्ा केही ििक हुन्छ ि, बच्चा आिूले मन लागेको खेलन पाउने तथा िमाइलो गनवा पाउने 

कुिालाई महत्त्व वदइएको हुन्छ। 
•  साथै, सथानीय षिेत्का अवभभािक लवषित बच्चा हुकावाउने सम्बन्का पिामशवा डेस्क या खेल मैदान प्दान गनने सुविरा सथल पवन 

िहेका ्छन्ख।

(3)	मान्यता	प्राति	बाल	उद्ान	

•  मान्यता प्ाति बाल उद्ानमा, वशशु स्ाहाि केन्द्र ि वकन्डिगाटनेन दुिैको कायवा उपलब्ध िहेको हुन्छ। 
•  मान्यता प्ाति बाल उद्ान, अवभभािकले काम गरििहेको भएपवन नगिेको भएपवन, उपयोग गनवा सवकने्छ। 
•  सबै बच्चा हुकावाउने रि परििािलाई दायिामा िाखेि, बच्चा हुकावाउँदाका वचन्ता प्वतको पिामशवा गवतविवर या, अवभभािक ि 

बच्चाहरू भेला हुने ठाउँ प्दान इत्ावद समेत गदवा्छ। 



47

परिच्
छेद-1

परिच्
छेद-3

परिच्
छेद-2

परिच्
छेद-4

परिच्
छेद-5

परिच्
छेद-6

परिच्
छेद-7

परिच्
छेद-8

परिच्
छेद-9

परिच्
छेद-10

परिच्
छेद-11

परिच्
छेद-12

4 प्रसूति/बच्चा हुरचाकाउनछे

4-5 क्वद्ालय	पश्ातरो	बाल	क्लब	(क्वद्ालय	पश्ातरो	हेरिाह)

•  अवभभािकहरू काम आवदका कािरले गिेि वदउँसो रिमा नहँुदा, विद्ालय पश्ात्ो बाल क्लब उपयोग गनवा सवकने्छ। 
•  विद्ालय पश्ातको बाल क्लबमा, विद्ालय पश्ातको लावग बाल सहयोगीहरू खटाएि, कषिा सवकएपव्छ उपयुक् खेल खेलाउने 

िा बस्को लावग ठाउँ प्दान गनने गिेको ्छ। 
•  अरू पवन सबै प्ाथवमक तहका विद्ाथणीलाई दायिामा िाखेि, विवभन् अध्यन/अनुभि गवतविवर गनने “विद्ालय पश्ातका बाल 

कषिाकोठा” सञ्ालन गरििहेका सथानीय स्ायत्त वनकायहरू पवन िहेका ्छन्ख।

4-6 फ्ाक्मक्ल	सपोटका	सेन्टर

•  तलका व्खक्हरू सदस् भई, फ्ावमवल सपोटवा सेन्टिको मध्सथतामा, सदस्हरू एकले अककोलाई सपोटवा गनने सगिठन िहेको 
्छ। 

①  दुरे बालक या प्ाथवमक तहका विद्ाथणी जस्ता बच्चाहरू भई वतनलाई हुकावाइिहेका बुिाआमा मध्े बच्चालाई 
िाखेि हेरिवदने सहायता प्ाति गनवा चाहेको व्खक् 

②		 उक् सहायता गनवा चाहने व्खक् 

•  सहायताको उदाहिर, वनम्नानुसाि िहेको ्छ।

①		 वशशु स्ाहाि सवुिरा सथलमा लवगवदने ल्ाइवदने
②  वशशु स्ाहाि सवुिरा सथलको समय बाहेक या विद्ालय पश्ात्ख बच्चा हेरिवदने
③  अवभभािक वकनमेल आवद कामले बावहि जानुपदावा बच्चा हेरिवदने

•  उपयोग गदावाको प्िाह, वनम्नानुसाि हुने्छ।

①	 बसोबास सथलबाट सबैभन्ा नवजकैको फ्ावमवल सपोटवा सेन्टिमा सदस्ता दतावा गनने।
②		 उपयोग गनवा चाहेको वनिेदन वदन।े
③		 फ्ावमवल सपोटवा सेन्टिको सल्ाहकािबाट, सहायता प्दान गनने व्खक्सँग मध्सथता तथा परिचय गिाइ पाउने।
④		 उपयोग पश्ात्ख सहायता प्दान गिेको व्खक्लाई शुल्क भुक्ानी गनने।
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जापानरो	क्शक्ा	प्रणाली
हालको जापानको वशषिा प्रालीलाई आम रूपमा 6-3-3-4 प्राली भवनन्छ, जसको अथवा प्ाथवमक विद्ालय 6 िषवा, माध्वमक 

विद्ालय 3 िषवा, उच्च माध्वमक तहको विद्ालय 3 िषवा, स्ातक कलेज 4 िषवाको प्राली भन्े िहन्छ ि, प्ाथवमक विद्ालय ि 
माध्वमक विद्ालयको वशषिा अवनिायवा गरिएको ्छ। पुनश्, वकन्डिगाटनेनहरूमा विद्ालय प्िेश अवरको वशषिा प्दान गरिने गरिन्छ।

1

 परिच्छे द-5	 क्शक्ा

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

(नोट) (1)  वडवभजनले अवनिायवा वशषिालाई इवगित गदवा्छ।
 (2) ＊वचन्हले एडभान्स कोषवालाई इवगित गदवा्छ।
 (3)  उच्च माध्वमक तहको विद्ालय, माध्वमक तहको विद्ालयको पव्छल्ो सेमेस्िको पाठ्रिम, स्ातक कलेज, ्छोटकिी स्ातक कलेज, 'विशेष सहायता विद्ालय' उच्च वशषिा 

वडवभजनहरूमा, 1 िषवा िा सो भन्ा मावथको ्छोटो अिवरको कोषवा िाख्न सवकने्छ।
 (4)  'वशशु स्ाहाि तथा वकन्डिगाटनेन वबच समन्वयात्मक ढाँचाको मान्यता प्ाति बाल उद्ान' भनेको, विद्ालय एिम्ख बाल कल्ार सुविरा सथल हो जहाँ, 0 िषवा देखख 2 िषवाका बच्चा 

समेत भनावा हुन सक्छन्ख।
 (5)  विशषे प्वशषिर विद्ालयको सामान्य पाठ्रिम ि विविर भोकेसनल विद्ालयको हकमा, उमेि या भनावा योग्यता सबमैा समान रूपले वनरावािर गरिएको ्ैछन।

जापानको विद्ालय प्रालीको वचत्

'वशशु स्ाहाि तथा वकन्डिगाटने 
वबच समन्वयात्मक ढाँचाको 
मान्यता प्ाति बाल उद्ान'

प्ाथवमक विद्ालय

माध्वमक तहको विद्ालय

शैवषिक िषवा

उमेि

सञ्ाि प्राली पाठ्रिम

सञ्ाि प्राली पाठ्रिम

स्ातक कलेज

विशेषावज्क स्ातक कलेज

स्ातकोत्ति कलेज

विशेषावज्क स्ातकोत्ति 
कलेज

विशेषावज्क ्छोटकिी 
स्ातक कलेज

्छोटकिी स्ातक 
कलेज

विशेष प्वशषिर 
विद्ालय भोकेसनल 

पाठ्रिम

'अवनिायवा वशषिा विद्ालय'

(अवरल्ो सेमेस्ि पाठ्रिम)

(अवरल्ो सेमेस्ि पाठ्रिम)

माध्वमक विद्ालय

प्ाथवमक विद्ालय वडवभजन माध्वमक विद्ालय वडवभजन उच्च वशषिा वडवभजन 'विशेष सहायता विद्ालय'

(पव्छल्ो सेमेस्ि पाठ्रिम)

(पव्छल्ो सेमेस्ि पाठ्रिम)

वनरावारित समय प्राली पाठ्रिम

सञ्ाि प्राली पाठ्रिम

सञ्ाि प्राली पाठ्रिम

विशेष प्वशषिर विद्ालय उच्च माध्वमक तहको पाठ्रिम

विशेष प्वशषिर विद्ालय सामान्य पाठ्रिम

विविर भोकेसनल विद्ालय

उच्च माध्वमक तह 
भोकेसनल कलेज

उच्च माध्वमक तहको विद्ालय

वनरावारित समय प्राली पाठ्रिम

वकन्डिगाटनेन

वकन्डिगाटनेन वडवभजन

विद्ालय प्िेश अवरको वशषिा प्ािखम्भक तहको वशषिा माध्वमक वशषिा अध्यन उच्च वशषिा अध्यन
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1-1 प्रा्क्मर	क्वद्ालय/माध्क्मर	क्वद्ालय

सावकाजक्नर	प्रा्क्मर/माध्क्मर	क्वद्ालयमा	िनाका

•  जापानी नागरिकका 6 देखख 15 िषवा उमेिका बालबच्चा भएका अवभभािकलाई आफना बालबच्चालाई प्ाथवमक विद्ालय एिम्ख 
माध्वमक विद्ालयहरूमा अध्यन गिाउन अवनिायवा गरिएको ्छ। 

•  विदेशी नागरिक भए पवन सािवाजवनक प्ाथवमक विद्ालय एिम्ख माध्वमक विद्ालयमा अध्यन गनवा चाहेमा, वनः शुल्क (कषिा 
शुल्क, पाठ्पुस्तक) भनावा वलइने गरिएको ्छ। 

•  बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकामा, बालबच्चालाई जापानको सािवाजवनक विद्ालयमा भनावा गिाउन चाहेको कुिा 
बताउनुहोस्ख। 

•  गाउँपावलका/नगिपावलकाबाट वलएको “विदेशी बाल विद्ाथणी भनावा अनुमवत पत्” आवद वलएि, वनवदवाष् विद्ालयमा जानुहोस्ख। 
•  पुनश्, जापानमा प्ाथवमक विद्ालय/माध्वमक विद्ालय भन्ा बाहेक पवन 9 िषवाको अवनिायवा वशषिा बिाबिी हुने गिी वशषिा 

वदने 'अवनिायवा वशषिा विद्ालय' या अपागिता भएका बालबच्चा जाने ‘विशेष सहायता विद्ालय’ िहेका ्छन्ख। 
(“िात्ीकालीन माध्वमक विद्ालय” बािेमा, 1-4 हेनुवाहोला।)

1-2 उच्	माध्क्मर	तहरो	क्वद्ालय

•  उच्च माध्वमक तहको विद्ालय भनेको, माध्वमक विद्ालय पास भएका विद्ाथणीहरू जाने विद्ालय हो जहाँ, भनावा हुनको 
लावग, वसद्धान्ततः  भनावा पिीषिा वदनुपनने हुन्छ।

•  उच्च माध्वमक तहको विद्ालयलाई, वशषिाको स्रूप अनुसाि, पूरवाकालीन प्राली, वनरावारित समय प्राली, सञ्ाि प्रालीको 
पाठ्रिममा विभाजन गनवा सवकन्छ। 

•  उच्च माध्वमक तहको विद्ालय पास गिेको व्खक्लाई, स्ातक कलेजहरूमा भनावा हुन योग्य मान्यता वदइने्छ। 

1-3 क्वदेशी	क्वद्ालय

•  प्ाथवमक विद्ालय/माध्वमक विद्ालय/उच्च माध्वमक तहको विद्ालयका अलािा, विदेशी बाल विद्ाथणीलाई दायिामा पानने 
ि विवभन् स्रूपमा अिखसथत वबशेष गिी वबदेशी बालबावलकालाइ वशषिा वदने उदेश्य िहेको सथानलाई  विदेशी विद्ालय भन्े 
नामले वचवनन्छ। 

•  आ-आफना ििक सांस्ककृ वतक/जातीय पकृष्ठभूवम, भाषा, वशषिाको विषयिस्तु, थप अध्यन/काम पाउने िेकडवा आवद भएको 
कुिालाई विचाि गिेि, अध्यन गिाउन लाग्ा, उक् बच्चाको लावग उपयुक् हुने विद्ालय चयन गदावा िाम्ो हुनसक्छ (जापानमा 
भएको विदेशी विद्ालय पास भएि स्ातक कलेजहरूमा भनावा हुने योग्यता बािेमा “1-7 उच्च वशषिा अध्यन वनकाय (स्ातक 
कलेज आवद)” हेनुवाहोस्ख)। 

लबदछेशरी लबद्ाियसंग सम्बक्न्धत वछेवसाइटको िालग यहां

https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikoku/index.htm

https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikoku/index.htm
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1-4 रात्ीरालीन	क्नम्न	माध्क्मर	क्वद्ालय

•  जापानमा, स्देश अथिा जापानमा हुने अवनिायवा वशषिा पुिा नगिेको व्खक् जान सक्े “िात्ीकालीन माध्वमक विद्ालय” 
िहेको ्छ।

•  िात्ीकालीन वनम्न माध्वमक विद्ालय, िाष्ट्र भिीको 12 प्ान्तको 30 नगि तथा िाडवामा 36 ओटा सथापना गरिएको ्छ (सन्ख 2021 
अवप्लको डाटा) जहाँ, विवभन् परिखसथवतले गदावा अवनिायवा वशषिा पुिा गनवा नसकेका व्खक्हरू भनावा वलने गरिएको ्छ। 

•  नवजकै िात्ीकालीन वनम्न माध्वमक विद्ालय भएमा, त्सको सथापना गनने वशषिा परिषद्ा पिामशवा गनुवाहोला। 

सिकािरी सु्चनाअनिाइन (लबलबि अवस्ाका कािण लनम्न माद्ालमक लबद्ाियमा अध्यन गन्ड नसकछे का ब्यक्तिको 
िालग “िात्रीकालिन लनम्न माद्ालमक लबद्ािय” भन्नछे कुिा ्ाहा पाउनु भएको छ ?)

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201601/1.html

1-5 क्नम्न	माध्क्मर	क्वद्ालय	पास	सरहरो	मान्यता	परीक्ा

•  जापानको वनम्न माध्वमक विद्ालय पास नगिेको व्खक् पवन सहभागी हुन सक्े्छ।
•  िषवामा 1 पटक पिीषिा वलने गरिएको ्छ। 
•  पास भएमा जापानको उच्च माध्वमक विद्ालयको भनावा पिीषिा वदन सवकने्छ।

1-6 उच्	माध्क्मर	तहरो	क्वद्ालय	पास	सरहरो	मान्यता	परीक्ा

•  जापानको उच्च माध्वमक विद्ालय पास नगिेको व्खक्ले वदन सके््छ।
•  िषवामा 2 पटक पिीषिा वलने गरिएको ्छ।
•  पास भएमा, तलका कुिाहरू गनवा सवकने्छ।

①			 जापानको स्ातक कलेज या ्छोटकिी स्ातक कलेज, भोकेसनल कलेज आवदका भनावा पिीषिा वदन सवकने्छ। 
②			 उच्च माध्वमक विद्ालय पास भएका व्खक्लाई दायिामा िाखखएका िोजगािी पिीषिा होस्ख या योग्यता पिीषिाहरू 

वदन पाइने हुन्छ। 

सािांश (अंग्छेजरी)

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/ 
afieldfile/2019/05/13/1291562_02.pdf

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201601/1.html
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/05/13/1291562_02.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/05/13/1291562_02.pdf
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1-7 उच्	क्शक्ा	अध्यन	क्नराय	(स्ातर	रलेजहरू)

स्ातर	रलेजहरूमा	िनाका	योग्यता

•  जापानमा “उच्च माध्वमक तहको विद्ालय”, “माध्वमक तहको विद्ालय” अथिा वनवदवाष् विदेशी विद्ालय (http://www.

mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314/003.htm) पास गिेका व्खक्हरूलाई, वनम्न विद्ालयहरूमा भनावा 
हुन योग्य भन्े मान्यता वदइने ्छ।

①			 स्ातक कलेज
②			 विशेषावज्क स्ातक कलेज
③			 ्छोटकिी स्ातक कलेज 
④			 विशेषावज्क ्छोटकिी स्ातक कलेज
⑤			 भोकेसनल कलेज (विशेष प्वशषिर विद्ालय भोकेसनल 

पाठ्रिम) आवद

•  तलका योग्यता भएका व्खक्हरूलाई पवन, मावथ उखल्खखत विद्ालयमा भनावा हुन योग्य भन्े मान्यता वदइने ्छ।

①			 इन्टिनेशनल ब्याकालोिेट (International Baccalaureate)
②			 आवबटूि (Abitur)
③			 ब्याकालोिेट (Baccalaureate) 
④			 GCEA लेभल (General Certificate of Education, Advanced-Level) 
	 	 (जापान िाष्ट्र  वभत्को इन्टिनेशनल ब्याकालोिेट मान्यता प्ाति विद्ालयहरू सूची: 
https://ibconsortium.mext.go.jp/ib-japan/authorization/)

•  तलका सङ्घ संसथाहरूबाट मान्यता प्ाति शैवषिक सुविरा सथल (12 िषने पाठ्रिम) पास गिेमा, मावथ उखल्खखत विद्ालयमा 
भनावा हुन योग्य भनेि मान्यता वदइने्छ। 

①			 WASC (The Western Association of Schools and Colleges)
②			 CIS (Council of International Schools)
③			 ACSI (Association of Christian Schools International)

अन्य	उच्	क्शक्ा	अध्यन	क्नराय

•  अरूपवन, जापानका उच्च वशषिा अध्यन वनकाय अन्तगवात वनम्नवलखखत िहेका ्छन्ख जहाँ, हिेकको भनावा योग्यता वनरावािर 
गरिएको ्छ। 

①			 मु्तया स्ातक कलेज पास पश्ात्ख थप अध्यन गनने स्ातकोत्ति कलजे 
②			 मु्तया स्ातक कलेज पास पश्ात्ख थप अध्यन गनने विशेषावज्क स्ातकोत्ति कलेज
③			 मु्तया माध्वमक विद्ालय पास पश्ात्ख थप अध्यन गनने उच्च माध्वमक तह भोकेसनल कलेज 
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1-8 उच्	क्शक्ा	अध्यन	क्नरायरो	िनाका	परीक्ा

•  उच्च वशषिा अध्यन वनकायमा भनावा हुनको लावग, हिेक उच्च वशषिा अध्यन वनकायले सञ्ालन गनने पिीषिा िा कागजात 
समीषिामा सहभागी हुनुपनने आिश्यकता िहने्छ। 

•  हिेक वनकायले आफनै वनरवायमा, विदेशी नागरिक लवषित विशेष भनावा ्छनौट गनने गरिएको पवन हुनसक्छ। 
•  प्िासी विद्ाथणी सम्बन्मा, जापान विद्ाथणी सहायता सगिठनले सञ्ालन गनने जापान प्िास अध्यन पिीषिा (EJU)लाई, रेिै जसो 

स्ातक कलेजहरूले विशेष भनावा ्छनौट गदावा सन्भवा सामाग्री स्रूप प्योग गनने गिेका ्छन्ख। 

लबदछेशरी िलक्षत वछेवसाइट यहां 

https://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/eju/index.html

https://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/eju/index.html
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पढाइ	खिकारो	आक् क्ार	टेवा

2-1 अध्यन	सहायता

•  बालबच्चा विद्ालयमा पढ्खनका लावग आिश्यक विद्ालयका सामाग्रीहरू (पोसाक, ऱयान्डसेल-ब्याग, से्शनिी) या भोजन 
आवदमा लाग्े पैसाको केही अंश प्ाति गनवा सवकने्छ। 

•  प्ाथवमक तह/माध्वमक तहका बालबच्चा भएका अवभभािक भई, न्यून आय भएका रिपरििािका व्खक् दायिामा पनने्छन्ख। 
•  बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलका अनुसाि, प्ाति गनवा सवकने िकम या सतवा ििक पनने्छ। 

प्रणािरी अझ लबस्तृतमा जान्न ्चाहनछे ब्यक्ति यहां हछेनु्डहोस 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/05010502/017.htm

2-2 उच्	माध्क्मर	तहरा	क्वद्ालयहरूरो	अध्यन	टेवा	ररम

•  अवभभािकको िावषवाक आय लगभग 91 लाख येन भन्ा कम भएमा, उच्च माध्वमक विद्ालयको कषिा शुल्कमा लाग्े पैसा 
प्ाति गनवा सवकने्छ। 

•  सिकािी/सािवाजवनक उच्च माध्वमक विद्ालयमा जाने विद्ाथणीलाई, कषिा शुल्क बिाबिकै िकम 
भुक्ानी वलन सवकने्छ ।

•  वनजी उच्च माध्वमक विद्ालयहरूमा जाने विद्ाथणीलाई, अवभभािकको आय अनुसाि प्दान गरिने 
िकम ििक पनने्छ।

•  पैसा प्ाति गनवाका लावग वनिेदन वदनु पनने्छ।
•  विस्तकृतमा, जाने गिेको विद्ालयबाट जानकािी पाउन सवकने्छ।

प्रणािरी अझ लबस्तृतमा जान्न ्चाहनछे ब्यक्ति यहां हछेनु्डहोस 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm

अंग्छेजरीमा पढ्न ्चाहनछे ब्यक्ति यहां हछेनु्डहोस

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/__icsFiles/afieldfile/2020/04/30/ 
100014428_2.pdf

2

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/05010502/017.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/__icsFiles/afieldfile/2020/04/30/100014428_2.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/__icsFiles/afieldfile/2020/04/30/100014428_2.pdf
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2-3 उच्	माध्क्मर	तहरा	क्वद्ा्थीहरूरो	छात्वृक्त्	लाि	ररम

•  उच्च माध्वमक तहका विद्ाथणीको अवभभािक भई, न्यून आय भएका रिपरििािको व्खक्ले, पाठ्रिम खचवा या विद्ालयका 
सामाग्री आवद कषिा शुल्क बाहेक खचवामा लाग्े पैसा प्ाति गनवा सक्े्छन्ख। 

•  प्ाति गनवा सवकने िकम, जाने गिेको विद्ालयको प्कािहरू अनुसाि ििक पनने्छ।
•  पैसा प्ाति गनवाका लावग वनिेदन वदनु पनने्छ।
•  विस्तकृतमा, विद्ालय अथिा बसोबास िहेको प्ान्तमा सोरपु्छ गनुवाहोस्ख। 

प्रणािरी अझ लबस्तृतमा जान्न ्चाहनछे ब्यक्ति यहां हछेनु्डहोस 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344089.htm

अंग्छेजरीमा पढ्न ्चाहनछे ब्यक्ति यहां हछेनु्डहोस

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/ 
20210128-mxt_shuugaku_1344089_3.pdf

2-4 उच्	क्शक्ा	अध्यन	िरणरो	छात्वृक्त्	

•  िाष्ट्र , सथानीय सािवाजवनक सङ्घ सगिठन, वनजी समूहहरूले ्छात्िकृवत्त िकमको व्िसथा गनने 
गिेको ्छन्ख। 

•  िाष्ट्र को ्छात्िकृवत्त प्रालीमा, 2 ओटा प्काि िहेका ्छन्ख।

①		 अनुदान ढाँचा: वितावा गनुवा नपनने प्राली
②		 ऋर ढाँचा: सापटी वलने भएकोल ेवितावा गनुवापनने प्राली 

*  पुनश्, ऋर ढाँचाको ्छात्िकृवत्तमा, ब्याज नलाग्े ऋर (वनब्यावाजी) ि, ब्याज लाग्े ऋर (ब्याजी) गिी 2 प्कािका ्छन्ख। 

•  उच्च वशषिा अध्यन वनकायमा थप अध्यन गनने विदेशी नागरिक, जसको तल लेखखए अनुसािको बसोबास योग्यता ्छ, 
उनीहरू पवन िाष्ट्र को ्छात्िकृवत्त प्रालीको दायिामा पनने्छन्ख। 

①			 विशेष सथायी बसोबासी (स्ेशल पमावानेन्ट िेवसडेन्ट)
②			 सथायी बसोबासी (पमावानेन्ट िेवसडेन्ट)
③			 जापानी नागरिकको पवत/पत्ी आवद
④			 सथायी बसोबासीको पवत/पत्ी आवद
⑤			 वनरावारित सथायी बसोबासी अथावात्ख लगि-टमवा िेवसडेन्ट  

(सथायी बसोबास गनने इिादा भएका व्खक्)

•  अन्य, पिवा मनेन्स सम्बन्ी सतवाहरू पुिा गिेका “प्िास अध्यन” वभसा भएका व्खक्लाई दायिामा पारिएको अनुदान ढाँचाको 
्छात्िकृवत्त िहेका ्छन्ख। 

लबदछेशरी िलक्षत वछेवसाइट यहां

https://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/scholarship_j/shoreihi/index.html

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344089.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/20210128-mxt_shuugaku_1344089_3.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/20210128-mxt_shuugaku_1344089_3.pdf
https://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/scholarship_j/shoreihi/index.html
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जापानी	िारा	अध्यन
जापानी भाषा जान्यो भने, यहाँहरूको जापानको जीिनयापन सहज हुने्छ। 

वचनाजानी या साथीहरू बढेि, जापानमा जीिनयापन गदावा मदत पवन गनवा सक्छ। 
यहाँहरूको सपना पवन पुिा हुन सक्ला। जापानमा आफनै तरिकाले जीिनयापन गनवा 
सवकने गिी, जापानी भाषाको अध्यनलाई वनिन्तिता वदँदै जानुहोला। 

3-1 जापानी	िारा	रो	बारेमा

•  जापानी भाषामा प्योग गरिने अषििहरू 5 प्कािका ्छन्ख। वहिागाना/काताकाना/खानजी/िोमन अषिि अथावात्ख अङ्ख ग्रेजी अषिि/
अिेवबयन अङ् हुन्ख। वहिागाना ि काताकाना प्त्ेकमा 46 अषििमा सानो लेख्ने अषिि (वहिागाना ४ अषिि, काताकाना ९ अषिि) 
िही,  तेन्तेन्ख भवनने ( ゛) ि मारु भवनने ( ゜) पवन प्योग हुन्छन्ख। 

•  खानजी भवनने गाह्ो अषिि पवन हुन्छन्ख ति याद गऱयो भने सवजलो हुन्छ। देखखिाखेको खानजीबाट रेिथोि िमाइलो वलँदै वसकै् 
जाऔ।ँ 

•  िोमन अषिि, मेल तथा सामावजक संजाल आवदको िाक् शब्द टाइप गदावा रेिै प्योग  हुन्छ ।
•  जापानमा जीिनयापन गदावा, आिू िहेको षिेत्हरूमा भएको ठाउँको नाम िा बाटोराटोको नाम (उच्चािर िा लेख्ने तरिकाको 

खानजी आवद अषिि) थाहा पाउनु जरुिी हुन्छ। साथै, जापानमा सथानीय षिेत्हरूमा प्योग गरिने “लबज” हरू रेिै हुन्छन्ख, जुन 
सथानीय षिेत्मा जीिनयापन गदावा जरुिी हुन्छ। त्स्ता भाषा, सथानीय जापानी भाषा कषिा या सथानीय मावनससँगको रुलवमल 
मािवा त वसकै् गएमा िाम्ो होला। 

•  यस बाहेक, जापानी भाषामा सम्मानाथणी भाषा पवन िहेको ्छ। अकको पषि अनुसाि निम जापानी भाषा प्योग गनवा सक्े  हँुदा 
िाम्ो होला। 

3-2 जापानी	िारा	क्शक्ारो	सन्िका	फे्मवरका

•  तपाईहंरुलाई जापानी भाषा अ् पढन सजीलो होस भनेि 2021 मा नयां, CEFR (Common European Framework of 
Reference for Languages: Learning, Teaching Assesment: युिोप भाषा समान सन्भवा फ़े्मिकवा ) सन्भवा सामाग्रीको 
रुपमा वलई “जापानी भाषाको सन्भवा फ़े्मिकवा ” तयाि पारियो ।

•  यो जापानी भाषाको 6 िटा स्ति (A1~C2) ि जापानी भाषाको दषिता (“सुनाई” “पढाई” “बोलाई (बोलचाल)” “बोलाई (प्स्तुती)” 
“लेखाई”) अनुसाि वसकाईको वबषय तथा ककृ याकलापको लक्ष्य तय गनने कुिा हो । 

•  आफ़नो जापानी भाषा स्ति जांच गिी त्सपव्छको लक्ष्य तय गिी वसक्को लावग सन्भवा सामाग्री बनाउनुहोस । 

3
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C2
सुनेको, पढेको कुिा लगभग सबै सजीलै बुझ्न सक्े । प्ाककृ वतक रुपमा िाम्ोसगं सही तरिकाले आफ़नो 

प्स्तुती गनवा सक्े, अत्न्त अपठ्ािो अिसथामा पवन स-साना अथवाको रिक ्ुछट्ाई बोलन सक्े ।

C1
वबवभन् कागजातको उच्च स्तिको कुिाहरुको अवत लामो िाक् बु्ेि त्समा वनवहत अथवा बुझ्न सक्े । शब्द 

खोवजिहेको जस्तो नभई िाम्ोसंग प्ाककृ वतक रुपमा आफ़नो कुिा भन् सक्े । सामावजक, शैवषिक, पेशागत उदेश्य 
अनुसािको लचक ि प्भिकािी शब्द प्योग गनवा सक्े ।

B2
आफ़नो विशषे षिते्को प्ावबवरक रुपमा बहस सवहत शष्म ि वबस्तकृत वबषयको अपठ्ािो िाक्को प्मुख अथवा 

बझु्न सक् े। दुब ैपषिले नडिाईकन िाम्ो जापानी भाषा बोलनसंेग कािोबाि गनवा सके् िाम्ो ि प्ाककृ वतक बोली भएको ।

B1
काम, सु्कल, मनोिनजनमा सारािरतया भेवटने नजीकको वबषयमा संयुक् कुिा भएमा प्मुख बुंदा बुझ्न सक्े 

। नजीकको चासो भएको वबषयको बािेमा सजीलैसंग जोवडएको सन्भवाको िाक् बनाउन सक्े । 

A2
आरािभूत ब्यखक्गत जानकािी तथा पारििारिक जानकािी, वकनमेल, व्छमेवक, काम आवद प्त्षि सम्बन् 

भएको षिते् सम्बखन् रिै प्योग हुन ेिाक् तथा भाषा बझु्न सके् । सजीलो ि दैवनक जीिन यापनको षिते् भएमा नजीक 
ि दैवनक कुिाको बािेमा जानकािी आदान प्दान गनवा सके् । 

A1
वबस्तकृत माग पूिा गनवाको लावग रेिै प्योग गरिने दैवनक भाषा ि आरािभूत कुिा बु्ेि प्योग गनवा पवन सक्े ।  

यवद अकको पषिले वबस्तािै स्ष्संग कुिा गिी सहयोग गनने भएमा सजीलो कािोबाि गनवा सक्े ।

3-3 जापानी	िारा	अध्यन	गनने	ठाउँ

जापानी भाषा कषिामा, जापानी भाषा पढ्ख दै जीिनयापनका जानकािीहरू थाहा पाउने, साथी बनाउने गनवा सवकन्छ। नवजक 
िहेको जापानी भाषा विद्ालय या जापानी भाषा कषिा बािे खोजी पसौ।ँ 

साथै, आजकल, स्काइप जस्ता सामावजक सञ्जाल उपयोग गिेको दूि वशषिा या ई-लवनवाङ्ख  आवदबाट जापानी भाषा वसक्े 
व्खक्हरू पवन बवढिहेका ्छन्ख। आिूलाई वमलने अध्यन विवर पत्ता लगाऔ।ँ 

(1)	जापानी	िारा	क्वद्ालय

•  थप अध्यन या काममा लाग्े, पिीषिा तयािी जस्ता उदे्श्य अनुरूपका कोषवा िहेका ्छन्ख। 
•  प्ािखम्भक देखख मावथल्ो स्ति सम्म, लेभल वपचे्को जापानी भाषा वसक् सवकने्छ। 
•  क्लास या ग्रुप लेसन, व्खक्गत लेसन जस्ता कषिाको स्रूप चयन गनवा सवकने्छ।
•  कषिा शुल्क लाग्े्छ। 
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(2)	 स्ानीय	जापानी	िारा	रक्ा

•  सथानीय स्ायत्त वनकाय या अन्तिावावष्ट्र य भेटराट सवमवत, विशेष गैि नािामूलक गवतविवर गनने संसथाहरूले जापानी भाषा कषिा 
आयोजना गनने गिेको ्छ। 

•  सामुदावयक भिन या विद्ालयको खाली कषिाकोठा, चचवा, भोलखन्टयि सेन्टि आवदमा आयोजना गनने गरिएको ्छ।
•  रेिैजसो भोलखन्टयिद्ािा पढाउने गरिएको ्छ।
•  खचवा वनः शुल्क हुने कषिा पवन िहेका ्छन्ख। जापानी भाषा विद्ालय भन्ा सस्तो हुन्छन्ख।
•  हतिामा 1, 2 पटक क्लास हुन्छ ि, 1 पटकमा 1 देखख 2 रण्टा हुन्छ। 

हिछेक क्षछेत्को जापानरी भाषा लबभाग/क्षछेत् लभत्को जापानरी भाषा कक्षाको सु्चरी यहां हछेनु्डहोस । 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/nihongokyoiku_tanto/
pdf/93036701_01.pdf

* जापानी भाषा कषिा खोज्ा तलका कुिाहरू चेक गिौ।ँ 

①कषिाको नाम ②आयोजक ③सथान ④सम्पकवा  ठेगाना ⑤सम्पकवा  विवर ⑥कुन-कुन भाषामा सेिा प्दान हुन्छ 
⑦अिवर ⑧ पटक सङ्ख ्ा ⑨बाि/रण्टा ⑩सहभागी हुन पाउने योग्यता ⑪खचवा ⑫क्लासमा पढाउने ढाँचा (ग्रुपमा/
वसगिल-वसगिल आवद) ⑬व्खक् सङ्ख ्ा ⑭लेभल ⑮पढाउने व्खक् ⑯विषयिस्तु ⑰पावकवा ङ्ख  या बच्चा हेिचाह सेिा 
भए नभएको इत्ावद 

(3)	सञ्ार	प्रणाली	क्शक्ा/दूर	क्शक्ा	

काम या बच्चा हुकावाउने जस्ता व्स्तताले जापानी भाषा कषिा जान नवमल्ा, सामावजक सञ्जाल उपयोग गिेको सञ्ाि या 
ई-लवनवाङ्ख  आवद बाट जापानी भाषा वसक् पवन सवकने्छ। शुल्क या सवभवासको स्रूप पवन विवभन् भएकाले, आिूलाई वमलने विवर 
बािे खोजी पसौ।ँ 

3-4 जापानी	िारा	अध्यनरो	वेबसाइट	“िुनागारु	क्हरोगारु	
क्नहोनगोदेनो	रुरासी”	(बोक्लिालीरो	नाम:	िुनाक्हरो)

जापानी भाषा अध्यन साइट “चुनागारु वहिोगारु वनहोनगोदेनो कुिासी” जापानमा जीिनयापन गनने वबदेशीहरुले जापानी 
भाषामा कुिा/कम्ुवनकेशन गनने, जीिन यापन गनवा सक्े हुनको लावग लषि िाख्ने, जापानी भाषाको अध्यन गनवा सवकने िेबसाइट 
हो । 

आरुलाई वमलने जापानी भाषा स्ति तथा वसक् चाहेको दृष्य, प्मुख शब्द अनुसाि भोवडयो तथा लेखनको वसक्े कुिा ्छान् 
सवकन्छ । जापानी भाषा अध्यन गिी िास्तविक रुपमा प्योग गिेि समाजसंग जोवडएि दैवनकी रिावकलो बनाऔ ं। 

〇उपलब्ध	िारा:  जापानी, अंग्रजी, चाइवनज (सिल अषिि) , पोतुवावगज, स्ेवनस, वभयतनामी, इण्डोनेवशयन, वरवलवपनी, नेपाली, 
खमेि (क्ाम्बोवडयन), कोरियन, थाई, म्ान्ाि, मंगोवलयन (14 िटा भाषा)

〇क्सके्	रुरा:  अवभिादन, वकनमेल, बैंक, िेल, सिकािी कायावालय, िारुर वनयन्तर आवद जीिनयापनको कुिा 

“जोलरनछे फ़ैलिनछे जापानरी भाषामा बसोवास”

https://tsunagarujp.bunka.go.jp/

https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/nihongokyoiku_tanto/pdf/93036701_01.pdf
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/nihongokyoiku_tanto/pdf/93036701_01.pdf
https://tsunagarujp.bunka.go.jp/
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क्िक्रत्ा	क्नराय	

1-1 क्िक्रत्ा	क्नरायरो	प्ररार

•  जापानमा रेिै वचवकत्सा वनकायहरू ्छन्ख ि हिेकको भूवमका विभाजन गरिएको ्छ। सानोवतनो िोग या चोटपटक भएमा, 
नवजकैको स्ासथ जाँच केन्द्रमा जाऔ।ँ 

①  स्ासथ जाँच केन्द्र/खक्लवनक; दैवनक जीिनमा भई िाख्ने वबिामी या चोटपटकको उपचाि गदावा 
②		 मध्म तथा साना अस्ताल; शल्वरिया या अस्ताल भनावा आिश्यक हँुदा या आकखमिक वचवकत्सा उपचाि 

आिश्यक पदावा
③		 ठूला अस्ताल; गम्भीि लषिर भएका आकखमिक वबिामी या उच्च लेभलको वचवकत्सा उपचाि आिश्यक पदावा

•  अस्ताल या स्ासथ जाँच केन्द्रमा स्ास्थ्य वबमा काडवा प्स्तुत गनुवाहोला। स्ास्थ्य वबमा काडवा प्स्तुत नगिेमा वचवकत्सा उपचाि 
खचवाको पुिै िकम आिँैले वतनुवापनने अथावात्ख स्-िहन गनुवापनने्छ। 

•  िोग या चोटपटकको खसथवत अनुसाि जँचाउने विभाग वनरावािर गरिने्छ। कस्तो िोग या चोटपटक लाग्ा कुन विभागमा गएि 
जचाउँने भन्े बािे, वनम्न उदाहिर स्रूप वदइएको ्छ। 

आन्ररर	
क्िक्रत्ा;

पाचन प्राली, श्वासप्श्वास प्राली, हृदयिोग, मूत् प्राली, िगत, इन्डोरिाइन, स्ायु जस्ता वभत्ी 
अगिहरूमा लाग्े िोगको वनदान हुन्ख या मु्तया औषरी प्योग गरिने शल्वरिया बाहेकको 
उपचाि गरिन्छ। रुगा जस्ता सामान्य िोगको वनदान या उपचाि पवन गरिन्छ। 

शल्	क्िक्रत्ा; क्ान्सि या बावहिी चोटको कािरले वभत्ी अगिमा लाग्े िोगको शल्वरियालाई केन्द्रमा िाखेि 
उपचाि गरिन्छ। 

बाल	क्िक्रत्ा; बालबावलकाको िोगको उपचाि गरिन्छ। 

हारजोनथी	शल्	
क्िक्रत्ा;

हाड, जोनणी, मांशपेशी, टेन्डन (मांसपेशी ि हाड जोड्खने व्ल्ी) भवनने हलचल सम्बखन्त अगि 
या यसले वनमत्ाउने स्ायु िोगको उपचाि गरिन्छ। 

नेत्	क्िक्रत्ा; आँखा सम्बखन्त िोगको उपचाि गरिन्छ। 

दन्	क्िक्रत्ा; दाँत सम्बखन्त िोगको उपचाि/दाँत सुराि/वमलाउने आवद गरिन्छ। 

प्रसूक्त	क्िक्रत्ा; गभावािसथा, डेवलभिी, निजात वशशुहरू, प्सूवत सम्बखन्त वबिामीहरूको उपचाि गरिन्छ। 

1

 परिच्छे द-6	 क्िक्रत्ा	उपिार
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1-2 क्िक्रत्ा	क्नराय	खोजे्

•  वनम्न वलखखत तरिकाले वचवकत्सा वनकाय खोज् सवकने्छ। 

①		 बसोबास िहेको सथानीय गाउँपावलका/नगिपावलकाले जािी गनने सािवाजवनक सूचना सम्बन्ी पवत्का मािवा त
②		 इन्टिनेट मािवा त
③		 हिेक प्ान्तहरूले िेबसाइटहरू मािवा त प्दान गनने (इऱयो ज्ोउ-होउ नेत्तो भवनने) वचवकत्सा उपचाि सम्बन्ी 

जानकािी नेटिकवा  मािवा त 

*  यस बाहेक, जापान भ्रमरमा आउने वबदेशी पयवाटक लवषित जापान सिकाि पयवाटन ब्युिो (JNTO) को िेबसाइटमा पवन वबदेशी भाषामा वचवकत्सा 
वनकाय (प्ान्तले तोकेको वबदेशी जांच गनने केन्द्र जस्तो वचवकत्सा वनकाय आवद) खोज् सवकन्छ । 

https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html

•  साथै, वनम्न ठाउँमा पिामशवा गनवा पवन सवकने्छ। 

①		 बसोबास िहेको सथानीय गाउँपावलका/नगिपावलका
②		 वचवकत्सा उपचाि सुिषिा टेिा सेन्टि (*)

*  प्ान्तमा, स्ास्थ्य केन्द्र सथापना गनने नगिमा एिम्ख विशेष िाडवाहरूमा (इऱयो आनजेन वसयन सेन्ता भवनने) करिब 390 ठाउँमा सथापना गरिएको ्छ। 

लवस्तृत लवविणको िालग लनम्न वछेबसाइट हछेनु्डहोस्।

https://www.anzen-shien.jp/center/

•  साथै, जापानी भाषा बोलन नसक्े व्खक्ले तलका जस्ता ठाउँहरूमा पिामशवा गनवा 
सक्े्छन्ख। 

①		 बसोबास िहेको सथानीय गाउँपावलका/नगिपावलका
②		 बसोबास िहेको सथानीय अन्तिावावष्ट्र य भेटराट सवमवत (कोकुसाइ कोउरिउ क्ोउकाइ
③		 विशेष गैि नािामूलक गवतविवर गनने संसथा (NPO संसथा) (विदेशी भाषामा पिामशवा वदने ग्छवा न्ख)

https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html
https://www.anzen-shien.jp/center/
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क्िक्रत्ा	उपिार	क्बमा
जापानमा बस्े व्खक् जुनसुकै देशको नागरिक भए पवन सिकािी वचवकत्सा उपचाि वबमामा सामेल हुनुपनने हुन्छ। समग्र 

समाजले बाँडेि िहन गिेि, वचवकत्सा उपचाि खचवाको स्-िहन गनुवापनने िकमको वहस्ा रटाउने ि गुरस्तिीय एिम्ख उच्च लेभलको 
वचवकत्सा उपचाि गिाउने मौका समान रूपमा सुवनवश्त गनने संयन्त हो। 

2-1 स्वास्थ्य	क्बमा

(1)	सामेल	हुन	आवश्यर	सतका

स्ास्थ्य वबमामा सामेल हुन अवनिायवा गरिएको कम्पनी (उद्म सथल) मा काम गददै िहेि, स्ास्थ्य वबमामा सामेल हुने 
आिश्यकता िहेको व्खक् 

①		 सथायी कमवाचािी (सेइ-स्ाइन), ससंथाको रिवप्जेने्टवटभ डाइिेक्टि, पदावरकािी
②		 वनम्न 5 सबै आिश्यक सतवा पुिा गनने व्खक्

•  हतिाको वनरावारित श्म समय 20 रण्टा िा सो भन्ा बढी हुने व्खक्
•  काम गनने अिवर 1 िषवा िा सो भन्ा बढी हुने अनुमान लगाउन सवकने व्खक्
•  हिेक मवहनाको ज्ाला 88 हजाि येन िा सो भन्ा बढी भएको व्खक्
•  विद्ाथणी बाहेक 
•  501 जना भन्ा बढी कामदाि भएका कम्पनीमा काम गनने 

③		 पाटवाटाईमि, आरुबाइतो आवद, जसको हतिाको श्म समय 30 रण्टा भन्ा कम 
भएपवन, उही कम्पनी (उद्म सथल)को सथायी कमवाचािी (सेइ-स्ाइन)को 1 हतिाको 
वनरावारित श्म समयको 4 भागको 3 िा सो भन्ा बढी काम गरििाखेका व्खक्

(2)	 क्बमा	शुल्क

वसद्धान्ततः  स्ास्थ्य वबमाको वबमा शुल्क, कम्पनी ि वबवमत व्खक्ले आरा-आरा िहन गनने हो। वबवमतका आवश्त 
व्खक्हरूको हकमा, वबमा शुल्क िहन गनुवापनने ्ैछन। 

(3)	 प्रदान	गररने	लािरा	अन्वकासु्	

क्िक्रत्ा	उपिार	खिकारो	स्व-वहन	गनुकापनने	िाग	

वबमा उपयोग गिेको वचवकत्सा उपचाि खचवाको आंवशक िहन (स्-िहन) दि, 
•  6 िषवा (प्ाथवमक विद्ालय प्िेश गनुवा अवर) भन्ा कम उमेिका: ....... 20% 
•  70 िषवा भन्ा कम उमेिका: ................................................................ 30%
•  70 िषवा देखख 74 िषवा उमेि सम्मका: ...................................................  20% (सवरिय अिसथाको कमाउन ेव्खक्ले 30%) 

2
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स्वास्थ्योपिार	खिका	

•  भखवािै काममा लागेकाले वबमा काडवा हातमा नपदावा 
•  प्ास्ि लगायतका उपचािमा प्योग हुने सामान खरिद गदावा 
•  वचवकत्सकले आिश्यक ठहऱयाएको, आन्ा मसाज/अकु्कपन्ि/मखक्सबस्न/अन्य मसाजहरू गिाउँदा 
•  विदेशमा स्ासथ जाँच गिाउँदा आवद 

उक् उपचािहरूमा लागेको खचवा एकपटक पुिै िकम स्यंले िहन गिी, पव्छ, वनिेदन वदएि स्ीककृ त भएमा, आंवशक िहन 
(स्-िहन) बाहेक स्ास्थ्योपचाि खचवाको रूपमा भुक्ानी वलन सवकने ्छ । 

उच्	राक्शरो	स्वास्थ्योपिार	खिका	

वचवकत्सा वनकाय या िामनेसीको काउण्टिमा वतिेको िावश (अस्ताल भनावा समयको खाना खचवा िा वबमाले वदने भन्ा बढी 
बेड शुल्कहरू पददैनन्ख।), 1 मवहनामा एक वनवश्त िकम नारेमा, उक् नारेको िावश भुक्ानी प्दान गनने प्राली हो। वबमामा सामेल 
व्खक् 70 िषवा मावथको हो वक होइन ि, वनजको आयस्ति कस्तो ्छ भन्े कुिाले, हिेक मवहना अखन्तममा आिँैले “िहन गनुवापनने 
अवरकतम िावश” ििक पनने्छ। 

पररवहन	खिका

िोग या चोटपटकको कािरले वहँड्खन चलन गाह्ो हुने वबिामीलाई, केही समयको लावग/आकखमिक आिश्यकता भएि 
वचवकत्सकको वनदनेशनमा, अस्ताल पुऱयाइएमा, वनम्न आिश्यक सतवाहरू सबै पुिा गऱयो भने, परििहन खचवा नगदमा भुक्ानी वलन 
सवकने ्छ । 
•  परििहनको कािरले उवचत स्ासथ जाँच गिाउन पाएको हुनुपनने 
•  िोग या चोटपटककै कािरले वहँड्खन चलन मुखस्कल भएि परििहन जरुिी भएको हुनुपनने 
•  आकखमिक ि अन्य नगिी नहुने अिसथा आएको हुनुपनने 

राउिोट	वा	क्बमारी	ित्ा	ररम

वबवमत (सामेल व्खक्)ले िोग या चोटपटक जस्ता कािरले काम गनवा नसकी, काममा लगाताि 3 वदन वबदा वलएि, 4 औ ँवदन 
देखखको वबदा वलएको वदनको लावग भुक्ानी गरिने्छ। 

भुक्ानी वदइने अिवर, भुक्ानी सुरु हुने वदन देखख गरना गिेि अवरकतम 1 िषवा 6 मवहना हुने्छ। 

प्रसूक्त	एरमुष्ठ	ररम	

वबवमत (सामेल व्खक्) अथिा वनजको आवश्त व्खक् प्सूवत हँुदा, प्सूवतको लावग आिश्यक आवथवाक भाि रटाउनका लावग 
भुक्ानी गरिने प्राली हो। वसद्धान्ततः  1 बच्चाको लावग 4 लाख 20 हजाि येन भुक्ानी हुने्छ। 

प्रसूक्त	ित्ा	ररम	

स्ास्थ्य वबमाको वबवमत व्खक् प्सूवत भएको कािरले कम्पनी वबदा बस्ा, डेवलभिी (योजना) को वदन भन्ा 42 वदन 
(जुमल्ाहा गभावािसथाको अिसथामा, 98 वदन) अवर देखख प्सूवत पश्ात्ख 56 औ ँवदन सम्मको परिवर वभत् िहेि, कम्पनी वबदा बसेको 
अिवरलाई दायिामा पाददै प्सूवत भत्ता िकम भुक्ानी वलन सवकने ्छ । 

पाररवाररर	स्वास्थ्योपिार	खिका	

आवश्त व्खक्को िोग या चोटपटकको लावग, पारििारिक स्ास्थ्योपचाि खचवा भुक्ानी वलन सवकने ्छ । उक् भुक्ानीको 
परिवर/प्ाति गनने विवर/प्ाति गनने अिवर आवद भने, वबवमत (सामेल व्खक्)लाई वदइने स्ास्थ्योपचािको लाभ बिाबि नै हुने्छ। 
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2-2 नागररर	स्वास्थ्य	क्बमा

(1)	सामेल	हुन	आवश्यर	सतका

•  बसोबास दतावा गिेको ि, कायवासथलको स्ास्थ्य वबमाको दायिामा नपनने 75 िषवा मुवनको व्खक्, नागरिक स्ास्थ्य वबमामा सामेल 
हुनु पनने्छ। 

•  विदेशी नागरिकको हकमा, वनम्न बुँदाहरू मध्े कुनै एक वभत् पिेको व्खक् बाहेक सबैले 
नागरिक स्ास्थ्य वबमामा सामेल हुनु पनने्छ। 

①		 बसोबास अिवर 3 मवहना िा सो भन्ा कम (*)
②		 वभसाको प्काि “टेम्पोिरि वभवजटि अथावात्ख ्छोटो अिवरको बसाइ”
③		 वभसाको प्काि “डेवजक्ेटेड एखक्टवभवटज अथावात्ख विशेष गवतविवर” मध्े, “वचवकत्सा उपचाि वलने गवतविवर” 

अथिा “उक् व्खक्को दैवनकीमा सेिा पुऱयाउने गवतविवर” गनने व्खक्
④		 वभसाको प्काि “डेवजक्ेटेड एखक्टवभवटज अथावात्ख विशेष गवतविवर” मध्े, “पयवाटन, विश्ाखन्त ि अन्य वमल्ोजुल्ो 

गवतविवर” गनने व्खक्
⑤		 वभसाको प्काि “वडप्ोम्ावटक स्ाटस अथावात्ख कूटनीवतज्” 
⑥		 गैिकानुनी बसाइ आवदले गदावा बसोबास योग्यता नभएको अथावात्ख वभसा नभएको व्खक्
⑦		 जापानसँग वचवकत्सा उपचाि वबमा सवहतको सामावजक सुिषिा सम्ौतामा अनुबखन्त देशको नागरिक भएको 

ि, सिकािबाट कमवाचािी स्रूपको सामावजक सुिषिा वबमाको सदस्ता प्मारपत् (लागु हुने प्मारपत्) प्ाति गिेको 
व्खक् 

* बसोबास अिवर 3 मवहना िा सो भन्ा कम भए पवन, तलका मध्े कुनै एक प्कािको वभसा भएमा, कागजात सामाग्री हेिेि 3 मवहना भन्ा बढीको बसोबास 
मान्यता पाउन सक्े व्खक् भने, सामेल हुन सक्े्छ। 

•  वभसाको प्काि “इन्टिटट्र ेनि अथावात्ख मनोिञ्जक” 

•  वभसा प्काि “टेखक्कल इन्टनवा टट्र ेवनङ्ख  अथावात्ख प्ाविवरक प्वशषिर” 

•  वभसा प्काि “फ्ावमवल-से् अथावात्ख पारििारिक बसाइ” 

•  वभसा प्काि “डेवजक्ेटेड एखक्टवभवटज अथावात्ख विशेष गवतविवर (मावथ उखल्खखत ③ िा ④ अन्तगवात पनने व्खक् भने सामेल हुन सक्े 

्ैछनन्ख।)”

(2)	सामेल	हुने/त्ागे्न	प्रक्रिया	

नागरिक स्ास्थ्य वबमामा सामेल हुने/त्ाग्े प्वरिया (*), बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकाबाट अपनाइने ्छ। 
विस्तकृतमा, बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकामा सोरपु्छ गनुवाहोला। 

(*) वनम्न व्खक्ले नागरिक स्ास्थ्य वबमा त्ाग्े प्वरिया गनुवा पनने्छ। 

①		 हाल बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकाबाट वभनै् गाउँपावलका/नगिपावलकामा बसाइँ सनने व्खक्
②		 कायवासथलको स्ास्थ्य वबमामा सामेल भएका व्खक् आवद

(3)	 क्बमा	शुल्क

वबमा शुल्क, रिपरििािलाई एकाइ मानेि वहसाब गरिन्छ ि, सामेल व्खक्को आय या व्खक् सङ्ख ्ा आवद अनुसाि 
वनरावािर गरिने्छ। वबमा शुल्क चुक्ा गनने दावयत्व रिमूलीको हुने्छ। 
*  आय या जीिनयापन खसथवत आवद अनुसाि, वबमा शुल्क कम गरिवदने व्िसथा पवन िहेकोले, विस्तकृतमा, बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकामा 

सोरपु्छ गनुवाहोला। 
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(4)	 प्रदान	गररने	लािरा	अन्वकासु्

क्िक्रत्ा	उपिार	खिकारो	स्व-वहन	गनुकापनने	िाग

वबमा उपयोग गिेको वचवकत्सा उपचाि खचवाको आंवशक िहन (स्-िहन) दि, वनम्नानुसाि हुने्छ। 
•  6 िषवा (प्ाथवमक विद्ालय प्िेश गनुवा अवर) भन्ा कम उमेिका: ....... 20%
•  70 िषवा भन्ा कम उमेिका: ................................................................ 30%
•  70 िषवा देखख 74 िषवा सम्मका: ............................................................. 20% (सवरिय अिसथाको कमाउने व्खक् 30%) 

स्वास्थ्योपिार	खिका

•  भखवािै काममा लागेकाले वबमा काडवा हातमा नपदावा
•  प्ास्ि लगायतका उपचािमा प्योग हुने सामान खरिद गदावा
•  वचवकत्सकले आिश्यक ठहऱयाएको, आन्ा मसाज/अकु्कपन्ि/मखक्सबस्न/अन्य मसाजहरू गिाउँदा
•  विदेशमा स्ासथ जाँच गिाउँदा आवद

उक् उपचािहरूमा लागेको खचवा एकपटक पुिै िकम स्यंले िहन गिी, पव्छ, वनिेदन वदएि स्ीककृ त भएमा, आंवशक िहन 
(स्-िहन) बाट नारेको भाग स्ास्थ्योपचाि खचवाको रूपमा भुक्ानी प्दान वलन सवकने ्छ । 

उच्	राक्शरो	स्वास्थ्योपिार	खिका

वचवकत्सा वनकाय या िामनेसीको काउण्टिमा वतिेको िावश (अस्ताल भनावा समयको खाना खचवा या वबमाले वदने भन्ा बढी 
बेड शुल्कहरू पददैनन्ख।), 1 मवहनामा एक वनवश्त िकम नारेमा, उक् नारेको िावश भुक्ानी प्दान गनने प्राली हो। वबमामा सामेल 
व्खक् 70 िषवा मावथको हो वक होइन ि, वनजको आयस्ति कस्तो ्छ भन्े कुिाले, हिेक मवहना अखन्तममा आिँैले “िहन गनुवापनने 
अवरकतम िावश” ििक पनने्छ। 

पररवहन	खिका

िोग या चोटपटकको कािरले वहँड्खन चलन गाह्ो हुने वबिामीलाई, केही समयको लावग/आकखमिक आिश्यकता भएि 
वचवकत्सकको वनदनेशनमा, अस्ताल पुऱयाइएमा, वनम्न आिश्यक सतवाहरू सबै पुिा गऱयो भने, परििहन खचवा नगदमा भुक्ानी वलन 
सवकने ्छ । 
•  परििहनको कािरले उवचत स्ासथ जाँच गिाउन पाएको हुनुपनने
•  िोग या चोटपटककै कािरले वहँड्खन चलन मुखस्कल भएि परििहन जरुिी भएको हुनुपनने
•  आकखमिक ि अन्य नगिी नहुने अिसथा आएको हुनुपनने

प्रसूक्त	एरमुष्ठ	ररम

वबवमत (सामेल व्खक्) प्सूवत हँुदा, प्सूवतको लावग आिश्यक आवथवाक भाि रटाउनका लावग भुक्ानी गरिने प्राली हो। 
वसद्धान्ततः  1 बच्चाको लावग 4 लाख 20 हजाि येन भुक्ानी हुने्छ।
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2-3 वयोवृद्	व्यक्तिरो	क्िक्रत्ा	उपिार	प्रणाली

(1)	सामेल	हुन	आवश्यर	सतका

75	वरका	उमेररो	िएपक्छ	

•  बसोबास दतावा गिेको ि 75 िषवा िा सो भन्ा मावथका व्खक्ले ियोिकृद्ध व्खक्को वचवकत्सा उपचाि 
प्रालीमा सामेल हुनु पनने्छ। 

•  65 िषवा देखख 74 िषवा सम्मका, एक वनवश्त अपागिता भएको मान्यता पाएका व्खक् समेत सामेल 
हुन सक्े्छन्ख। 

•  अवहले सम्म सामेल हँुदै आएको स्ास्थ्य वबमा (नागरिक स्ास्थ्य वबमा, स्ास्थ्य वबमा सङ्घ, क्ोउखाइ केन्ो, म्ुचुअल एड 
एशोवसएसनहरू), त्ाग्ु पनने्छ। 

•  75 िषवा िा सो भन्ा मावथका विदेशी नागरिकको हकमा, वनम्न बुँदाहरू मध्े कुनै एक वभत् पिेको व्खक् बाहेक सबैले ियोिकृद्ध 
व्खक्को वचवकत्सा उपचाि प्रालीमा सामेल हुनु पनने्छ। 

①　	 बसोबास अिवर 3 मवहना िा सो भन्ा कम (*)
②　	 वभसाको प्काि “टेम्पोिरि वभवजटि अथावात्ख ्छोटो अिवरको बसाइ”
③　	 वभसाको प्काि “डेवजक्ेटेड एखक्टवभवटज अथावात्ख विशेष गवतविवर” मध्े, “वचवकत्सा उपचाि वलने गवतविवर” 

अथिा “उक् व्खक्को दैवनकीमा सेिा पुऱयाउने गवतविवर” गनने व्खक्
④　	 वभसाको प्काि “डेवजक्ेटेड एखक्टवभवटज अथावात्ख विशेष गवतविवर” मध्े, “पयवाटन, विश्ाखन्त ि अन्य वमल्ोजुल्ो 

गवतविवर” गनने व्खक्
⑤　	 वभसाको प्काि “वडप्ोम्ावटक स्ाटस अथावात्ख कूटनीवतज्”
⑥　	 गैिकानुनी बसाइ आवदले गदावा बसोबास योग्यता नभएको अथावात्ख वभसा नभएको व्खक्
⑦　	 जापानसँग वचवकत्सा उपचाि वबमा सवहतको सामावजक सुिषिा सम्ौतामा अनुबखन्त देशको नागरिक भएको 

ि, सिकािबाट कमवाचािी स्रूपको सामावजक सुिषिा वबमाको सदस्ता प्मारपत् (लागु हुने प्मारपत्) प्ाति गिेको 
व्खक्

(*) बसोबास अिवर 3 मवहना िा सो भन्ा कम भए पवन, तलका मध्े कुनै एक प्कािको वभसा भएमा, कागजात सामाग्री हेिेि 3 मवहना भन्ा बढीको बसोबास 
मान्यता पाउन सक्े व्खक् भने, सामेल हुन सक्े्छ।

①	 	 वभसाको प्काि “इन्टिटट्र ेनि अथावात्ख मनोिञ्जक”

②	 	 वभसा प्काि “टेखक्कल इन्टनवा टट्र ेवनङ्ख  अथावात्ख प्ाविवरक प्वशषिर”

③	 	 वभसा प्काि “फ्ावमवल-से् अथावात्ख पारििारिक बसाइ”

④	 	 वभसा प्काि “डेवजक्ेटेड एखक्टवभवटज अथावात्ख विशेष गवतविवर (मावथ उखल्खखत ③ िा ④ अन्तगवात पनने व्खक् भने सामेल हुन 

सक्े ्ैछनन्ख।)”

(2)	सामेल	हुने/त्ागे्न	प्रक्रिया

ियोिकृद्ध व्खक्को वचवकत्सा उपचाि प्रालीमा सामेल हुने/त्ाग्े प्वरिया, बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकाबाट 
अपनाइने ्छ। विस्तकृतमा, बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकामा सोरपु्छ गनुवाहोला।

पुनश्, हाल बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकाबाट प्ान्त नै ििक पनने गिी वभनै् गाउँपावलका/नगिपावलकामा बसाइँ 
सनने व्खक्हरूले, ियोिकृद्ध व्खक्को वचवकत्सा उपचाि प्राली त्ाग्े प्वरिया अपनाउनु पनने्छ। 
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(3)	 क्बमा	शुल्क

 वबमा शुल्क, सबै सामेल व्खक्हरूले उही िावश िहन गनने समान दि िावश ि वबवमतको आय अनुरूप िहन गनने आय दि 
िावशको योगिल िावश हुने्छ। 

कम्पनीको स्ास्थ्य वबमा आवदमा आवश्त िहेको व्खक्को लावग या आय/जीिनयापन खसथवत आवद अनुसाि वबमा शुल्क कम 
गरिवदने व्िसथा पवन िहेको ्छ। विस्तकृतमा, बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकामा सोरपु्छ गनुवाहोला।

(4)	 प्रदान	गररने	लािरा	अन्वकासु्

क्िक्रत्ा	उपिार	खिकारो	स्व-वहन	गनुकापनने	िाग

वबमा लागु हुने वचवकत्सा उपचाि गिाउँदाको आंवशक िहन (स्-िहन) दि वचवकत्सा उपचाि खचवाको 10% हुने्छ। तथावप, 
सवरिय अिसथाको कमाउने व्खक् सिहको आय हुने व्खक्ले 30% िहन गनुवा पनने्छ। 

स्वास्थ्योपिार	खिका

•  जब तपाई ंभखवािै वचवकत्सा बीमा वलनु भयो ि स्ास्थ्य बीमा काडवा ्ैछन
•  प्ास्ि लगायतका उपचािमा प्योग हुने सामान खरिद गदावा
•  वचवकत्सकले आिश्यक ठहऱयाएको, आन्ा मसाज/अकु्कपन्ि/मखक्सबस्न/जुडो थेिावपहरू गिाउँदा 
•  विदेशमा स्ासथ जाँच गिाउँदा आवद

उक् उपचािमा लागेको खचवा एकपटक पुिै िकम स्यंले िहन गिी, पव्छ, वनिेदन वदएि स्ीककृ त भएमा, आंवशक िहन (स्-
िहन) बाट नारेको भाग उपचाि खचवाको रूपमा भुक्ानी प्दान वलन सवकने ्छ । 

उच्	राक्शरो	स्वास्थ्योपिार	खिका

वचवकत्सा वनकाय या औषरी पसलको काउण्टिमा वतिेको िावश (अस्ताल भनावा समयको खाना खचवा या वबमाले वदने भन्ा 
बढी बेड शुल्कहरू पददैनन्ख।), 1 मवहनामा एक वनवश्त िकम नारेमा, उक् नारेको िावश भुक्ानी प्दान गनने प्राली हो। वबमामा 
सामेल व्खक्को आयस्ति कस्तो ्छ भन्े कुिाले, हिेक मवहना अखन्तममा आिँैले “िहन गनुवापनने अवरकतम िावश” ििक पनने्छ। 

पररवहन	खिका

िोग या चोटपटकको कािरले वहँड्खन चलन गाह्ो हुने वबिामीलाई, वचवकत्सकको वनदनेशनमा अस्ताल पुऱयाइएमा, वनम्न 
आिश्यक सतवाहरू सबै पुिा गऱयो भने, परििहन खचवा नगदमा भुक्ानी वलन सवकने ्छ । 
•  परििहनको कािरले उवचत स्ासथ जाँच गिाउन पाएको हुनुपनने
•  िोग या चोटपटककै कािरले वहँड्खन चलन मुखस्कल भएि परििहन जरुिी भएको हुनुपनने
•  आकखमिक ि अन्य नगिी नहुने अिसथा आएको हुनुपनने
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औरिी
•  औषरी वकन्ा, िामनेसी (सथानीय भाषामा याकक्ोकु) या डट्र ग स्ोिबाट खरिद गनवा सवकने्छ। 
•  िोग या चोटपटकको उपचािमा औषरी प्योग गनुवापनने हुनसक्छ ति औषरीले साइड-इिेक्ट हुन सक्े भएकोले, प्योग गनने 

तरिकामा सािरानी अपनाउन आिश्यक प्छवा । 
•  औषरी बािेमा नबु्ेको कुिा भएमा, िामनेसी या डट्र ग स्ोिमा िहेका िामनेवसस्, अवरककृ त वबरेितासँग पिामशवा गनुवाहोला। 

*  अवरककृ त वबरेिताले, प्ेख्रिप्सन नभए पवन खरिद गनवा सवकने औषरी (OTC अथावात्ख ओभि-द-काउण्टि भवनने औषरीजन्य सामग्री) मध्े केही वबरिी गनवा 
सक््छन्ख। 

3-1 िामनेसी

िामनेसीमा, वचवकत्सकले जािी गिेका प्ेख्रिप्सन बमोवजम औषरी वितिर गरिन्छ ि, प्ेख्रिप्सनमा लेखेको औषरी खरिद गनवा 
सवकने्छ। साथै, OTC औषरीजन्य सामग्री पवन खरिद गनवा सवकने्छ। 

3-2 ररि ग	स्ोर

OTC औषरीजन्य सामग्री सम्बन्मा, िामनेसीमा जस्तै गिी खरिद गनवा सवकने्छ। ति, डट्र ग स्ोिमा भने प्ेख्रिप्सन देखाएि 
वलने औषरी वकन् सवकँदैन। 

3
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पेन्सन
जापानको पेन्सन प्राली भनेको, अनुमान गनवा नसवकने भविष्यको तयािी गनवाका लावग, आउँदो पुस्ता सम्म समग्र समाजले 

एक अकावालाई टेिा वदने ि आजीिन सुिषिालाई साकाि पानने संयन्त हो। 
काम गरििहेका पुस्ताले वतिेको वबमा शुल्कलाई िकृद्ध व्खक्हरूको पेन्सन लाभमा लगाउने पद्धवतबाट सञ्ालन भई िहेको 

्छ। 

वतृद्धावस्ा आिािभयूत पछेन्न/वतृद्धावस्ा कम्ड्चािरी पछेन्न प्राप्त गदा्डको ल्चत्ण

नागररर	पेन्सन	

20 िषवा 60 िषवा 65 िषवा 

पेन्सन	प्राति	गनने	छन्
रमकािारी	पेन्सन	क्बमा	
(काम न्छोडुनजेल सम्म)

वसद्धान्ततः  जापान िाष्ट्र  वभत् बसोबास गनने 20 
िषवा देखख 60 िषवा भन्ा मुवनका सबै व्खक् 
सािवाजवनक पेन्सन प्रालीमा सामेल हुने।

वबमा शुल्क चुक्ा गिेको अिवर 40 
िषवा पुिा नभएका व्खक्हरू सामेल हुन 
सक्े्छन्ख। 

लागु हुने उद्म सथलमा काम गनने श्वमक, 
आिश्यक सतवा पुिा भएमा कमवाचािी पेन्सन 
वबमामा सामेल हुने्छ। भविष्यमा पाउने पेन्सन 
िकृखद्ध हुने्छ।

1

 परिच्छे द-7	 पेन्सन/समाज	रल्ाण
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1-1 नागररर	पेन्सन

जापानको सािवाजवनक पेन्सन प्रालीमा, वसद्धान्ततः  जापान िाष्ट्र  वभत् बसोबास गनने 20 िषवा देखख मावथ ि 60 िषवा भन्ा मुवनका 
सबै व्खक्हरू, सािवाजवनक पेन्सन प्रालीमा सामेल हुनु पनने्छ। 

(1)	 क्बक्मत	(सामेल	हुने	व्यक्ति)	एवम्	सामेल	प्रक्रिया	

नागरिक पेन्सनको वबवमत (सामेल हुने व्खक्)मा, नं. 1 देखख नं. 3 वबवमत गिी 3 प्काि िहेका ्छन्ख। 

①		 नं.	1	क्बक्मत	
•  स्िोजगाि गनने व्खक् या वबद्ाथणी आवद, नं. 2 वबवमत ि नं. 3 वबवमतमा नपनने व्खक्हरू नागरिक पेन्सन नं. 

1 वबवमत हुने ्छन्ख। 
•  सामेल प्वरिया, मूल व्खक्को बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकाबाट अपनाइने ्छ। 

②	 	 नं.	2	क्बक्मत	
•  कम्पनी आवदमा काम गिेि, कमवाचािी पेन्सन वबमा मा सामेल िहेका व्खक्हरू, नागरिक पेन्सन नं. 2 वबवमत 

हुने ्छन्ख। 
•  सामेल प्वरिया, कम्पनी आवद(व्िसाय मावलक)ले गनने ्छन्ख। 

③	 	 नं.	3	क्बक्मत	
•  कमवाचािी पेन्सन वबमा मा सामेल िहेका व्खक् (नागरिक पेन्सन नं. 2 वबवमत)मा आवश्त िहेका पवत/पत्ी 

नागरिक पेन्सन नं. 3 वबवमत हुने ्छन्ख। 
•  सामेल प्वरिया, पवत/पत्ी (नागरिक पेन्सन नं. 2 वबवमत)ले काम गरििाखेको कम्पनी मािवा त हुने्छ। 

*  नं. 1 वबवमतमा आवश्त िहेका पवत/पत्ी, नं. 3 वबवमत हुने ्ैछनन्ख। 

*  कमवाचािी पेन्सन वबमामा सामेल िहेका 65 िषवा देखख मावथका पेन्सनको प्ाखति अवरकाि भएको व्खक्मा आवश्त िहेका पवत/पत्ी पवन नं. 3 वबवमत हुने 
्ैछनन्ख। 

(2)	 क्बमा	शुल्क	

•  नं. 1 वबवमतको नागरिक पेन्सनको वबमा शुल्क समान हुने्छ। नं. 2 वबवमत, नं. 3 वबवमतले नागरिक पेन्सनको वबमा शुल्क चुक्ा 
गनुवा पनने ्ैछन। 

•  चुक्ा पत्, खाताबाट िकमान्ति अथिा रेिवडट काडवाबाट वबमा शुल्कको भुक्ानी गनवा सवकने्छ। 
•  वबमा शुल्क एकमुष् अवग्रम भुक्ानी गिेमा, ्ुछट लागु हुने्छ। 
•  आम्ानी रटेको या बेिोजगािी जस्ता कािरले वबमा शुल्क चुक्ा गनवा गाह्ो हँुदा, वबमा शुल्कको वमनाहा/सथगन प्राली समेत 

िहेको ्छ। 
•  विस्तकृतमा, बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलका अथिा पेन्सन कायावालयमा सोरपु्छ गनुवाहोला। 

(3)	 क्बमा	लाि	

वृद्ावस्ा	आिारिूत	पेन्सन	

•  पेन्सन प्ाति गनने योग्यता अिवर (वबमा शुल्क चुक्ा गिेको अिवर ि वबमा शुल्क वमनाहा भएको अिवर आवद) 10 िषवा िा सो 
भन्ा मावथ भएका व्खक्ले, 65 िषवा देखख िकृद्धािसथा आरािभूत पेन्सन प्ाति गनवा सक्े्छन्ख। 

•  िकृद्धािसथा आरािभूत पेन्सन िावश वबमा शुल्क चुक्ा गिेको अिवर अनुसाि वनरावारित हुने्छ। 
•  20 िषवा देखख 60 िषवाको उमेि सम्म, 40 िषवा वबमा शुल्क चुक्ा गिेको व्खक्ले, िकृद्धािसथा आरािभूत पेन्सनको पूरवा िावश प्ाति 

गनवा सक्े्छ। 
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*  वबमा शुल्क चुक्ा नगिेको अिवर, पेन्सन प्ाति गनने योग्यता अिवर हुने ्ैछन। 

*  वबमा शुल्क वमनाहा गरिएको अिवर भएको व्खक्को िकृद्धािसथा आरािभूत पेन्सन िावशको हकमा, वमनाहाको प्काि ि आरािभूत पेन्सनको िावष्ट्र य 
कोषले िहन गनने दि अनुरूप वहसाब विवर ििक पनने्छ। 

अपागिता	आिारिूत	पेन्सन	

•  वनम्न सबै बुँदा वभत् पिेको व्खक्ले अपागिता आरािभूत पेन्सन प्ाति गनवा सक्े्छ। 

①		 िोग या चोटपटकको कािरले, एक वनवश्त हद भन्ा मावथको अपागिता बाँकी िहेको 
②		 उक् िोग या चोटपटक पवहलो पटक जँचाएको वदन (अपागिताको कािक भएको िोग या चोटपटक सम्बन्मा, 

पवहलो पटक चेकजाँच गिाएको वदन) नागरिक पेन्सनमा सामेल िवहिहेको अिवर वभत् नै िहेको 
③		 पवहलो पटक जँचाएको अवरल्ो वदनमा वबमा शुल्क चुक्ा सम्बन्ी आिश्यक सतवा पुिा गरििाखेको 

•  अपागिता आरािभूत पेन्सनको अपागिता श्ेरी अन्तगवात, श्ेरी-1, श्ेरी-2 िहेका ्छन्ख। 
•  अपागिता आरािभूत पेन्सनको िावश, श्ेरी अनुसाि ििक हुने्छन्ख। 

①  अपागिता श्ेरी-1 → िकृद्धािसथा आरािभूत पेन्सनको पूरवा िावशको 1.25 गुरा बिाबि िावश 
②		 अपागिता श्ेरी-2 → िकृद्धािसथा आरािभूत पेन्सनको पूरवा िावश बिाबि िावश 

•  श्ेरी-1, श्ेरी-2 सँगसँगै, "बच्चा" भएमा थप वहसाब हुने्छ। 

मृतर	पररवार	आिारिूत	पेन्सन	

•  वनम्न बुँदा वभत् पिेका "बच्चा भएका पवत/पत्ी" अथिा "बच्चा" ले, मकृतक परििाि आरािभूत पेन्सन प्ाति गनवा सक्े ्छन्ख। 
⇒① अथिा ② मा पिेको 

①  नागरिक पेन्सन वबवमत अथिा वबवमत िहेको व्खक्को मकृत्ु भएको समयमा, उक् व्खक्ले नागरिक पेन्सनको 
वबमा शुल्कको चुक्ा सम्बन्ी आिश्यक सतवा पुिा गरििाखेको 

②		 िकृद्धािसथा आरािभूत पेन्सनको प्ाति गनने योग्यता अिवर 25 िषवा िा सो भन्ा मावथ िहेको व्खक्को मकृत्ु भएको 

⇒ मकृत्ु भएको व्खक्मा वनभवाि िही जीिन वनिावाह गददै आएको 
•  मकृतक परििाि आरािभूत पेन्सनको िावश, िकृद्धािसथा आरािभूत पेन्सनको पूरवा िावश बिाबिको िावश हुने्छ। "बच्चा” पवन भएमा 

थप वहसाब हुने्छ। 

"बच्चा" भन्नािछे

"बच्चा" भन्ाले वििाह नभई सकेको तल वदइएका जस्ता बालबच्चालाई इवगित गदवा्छ। 

•  जन्े देखख 18 िषवा पुगेकै आवथवाक िषवाको माचवा 31 तारिख सम्मको अिवरका बालबावलका 

•  20 िषवा भन्ा मुवनका, अपागिता श्ेरी; श्ेरी-1 अथिा श्ेरी-2 को अपागि अिसथा भएका बालबावलका 

मृतर	एरमुष्	ररम	

•  नं. 1 वबवमत स्रूपको वबमा शुल्क चुक्ा गरिसकेको अिवरको मवहना सङ्ख ्ाहरू 36 मवहना िा सो भन्ा मावथ भएका 
व्खक्ले, िकृद्धािसथा आरािभूत पेन्सन ि अपागिता आरािभूत पेन्सन दुिै प्ाति नगददै मकृत्ु भई, वनजको मकृतक परििािले मकृतक 
परििाि आरािभूत पेन्सन प्ाति गनवा नसक्ा, वनज मकृतक परििािले मकृतक एकमुष् िकम प्ाति गनवा सक्े्छन्ख। 

•  वबमा शुल्क चुक्ा गिेको अिवर ि वबमा शुल्क वमनाहा गरिएको अिवर अनुसाि मकृतक एकमुष् िकमको िावश ििक पनने्छ। 
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एरल	मक्हला	पेन्सन	

•  नागरिक पेन्सन नं. 1 को वबवमत स्रूपको वबमा शुल्क चुक्ा गिेको अिवर 10 िषवा नावरसकेको पवतको मकृत्ु भएमा, पवतको 
मकृत्ु हँुदाको उक् बखतमा पवतमा नै वनभवाि िही जीिन वनिावाह गददै आएको ि वनजको िैिावहक सम्बन् 10 िषवा भन्ा अवर देखख 
वनिन्ति चवलिहेको पत्ीले 60 िषवा देखख 65 िषवा नपुग्ा सम्मको वबचमा, एकल मवहला पेन्सन प्ाति गनवा सक्े व्छन्ख। 

•  एकल मवहला पेन्सनको िावश, पवतको नं.1 वबवमत िहेको अिवर मात्को आरािमा वहसाब गिेको िकृद्धािसथा आरािभूत पेन्सन 
िावशको 4 भागको 3 हुने्छ। 

1-2 रमकािारी	पेन्सन	क्बमा

लागु हुने उद्म सथलमा काम गनने श्वमक, आिश्यक सतवा पुिा भएमा कमवाचािी पेन्सन वबमामा सामेल हुने्छन्ख। (लागु हुने 
उद्म सथलको आिश्यक सतवा तथा कमवाचािी पेन्सन वबमामा सामेल हँुदाको आिश्यक सतवा, स्ास्थ्य वबमा वबमाको सतवासँग समान 
िहने्छ।) 

कमवाचािी पेन्सन वबमामा सामेल हुनुपनने दायिामा नपिेका श्वमक नागरिक पेन्सनमा सामेल हुने्छन्ख। 

(1)	 क्बक्मत	(सामेल	हुने	व्यक्ति)

•  लागु हुने उद्म सथलमा काम गनने 70 िषवा भन्ा मुवनका व्खक्, आिश्यक सतवा पुिा भएमा कमवाचािी पेन्सन वबमाको वबवमत 
(सामेल हुने व्खक्) हुने्छन्ख। 

*	लागु	हुने	उद्म	स्ल	

तल वदइएका जस्ता उद्म सथल, लागु हुने उद्म सथलमा पनने्छन्ख। 

①  कपकोिेट कम्पनी लगायतका संसथा 
②		 ककृ वष तथा जलस्ोत उद्ोग/सेिामलूक व्िसाय आवद बाहेकका व्खक्गत उद्म सथल (5 जना िा सो भन्ा 

मावथको)
➂		 मावलक ि कामदािको सहमवत अनुसाि स्ेखच्क लागु हुने ब्यिसाय

(2)	 क्बमा	शुल्क	

•  मूल व्खक्ले िहन गनुवापनने वहस्ाको वबमा शुल्क वनम्न तरिकाले वहसाब गरिने्छ। 

हिेक मवहनाको तलब (मानक पारिश्वमक मावसक िावश) ि बोनस (मानक बोनस िावश) 
× वबमा शुल्क दि ÷ 2 

*  कमवाचािी पेन्सन वबमाको वबमा शुल्क, व्िसाय मावलक ि वबवमत (सामेल हुने व्खक्) ले आरा-आरा िहन गनने्छन्ख। 

(3)	 क्बमा	लाि	

वृद्ावस्ा	रमकािारी	पेन्सन	

•  कमवाचािी पेन्सनको वबवमत (सामेल हुने व्खक्) िवहसकेको ि, पेन्सन प्ाति गनने योग्यता अिवर 10 िषवा िा सो भन्ा मावथ भएको 
व्खक्ले, िकृद्धािसथा कमवाचािी पेन्सन प्ाति गनवा सक्े्छन्ख। 

•  िकृद्धािसथा कमवाचािी पेन्सनको िावश, कमवाचािी पेन्सनमा वबवमत (सामेल हुने व्खक्) िहँदाको बखतको हिेक मवहनाको तलब 
(मानक पारिश्वमक मावसक िावश) हरू ि वबवमत िहेको अिवर कवत लामो वथयो भन्े अनुरूप वनरावािर हुने्छ। 

*  कुनै एक वनवश्त सालमा जखन्एका व्खक्, जसको वबमा शुल्क चुक्ा सम्बन्ी आिश्यक सतवा पुिा भएको ्छ, उनीहरूले 65 िषवा हुनु अगािै िकृद्धािसथा 
कमवाचािी पेन्सन प्ाति गनने हुनसक्छ। 
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रमकािारी	अपागिता	पेन्सन	

•  वनम्न वलखखत सबै बुँदा वभत् पिेको व्खक्ले कमवाचािी अपागिता पेन्सन प्ाति गनवा सक्े्छन्ख। 

①		 अपागिताको कािक बन् पुगेको िोग या चोटपटकलाई पवहलो पटक जँचाएको वदन, कमवाचािी पेन्सन वबमामा 
सामेल िहेको अिवर वभत् नै िहेको 

②		 िोग या चोटपटकको कािरले एक वनवश्त हद भन्ा मावथको अपागिता बाँकी िहेको 
③		 पवहलो पटक जांच गिेको अवरल्ो वदनमा वबमा शुल्कको चुक्ा सम्बन्ी आिश्यक सतवा पुिा गिेको 

•  कमवाचािी अपागिता पेन्सनको अपागिता श्ेरी अन्तगवात, श्ेरी-1, श्ेरी-2, श्ेरी-3 िहेका ्छन्ख। 
•  कमवाचािी अपागिता पेन्सनको िावश, श्ेरी अनुसाि ििक हुने्छन्ख। 

①		 अपागिता श्ेरी-1 → िकृद्धािसथा कमवाचािी पेन्सनको 1.25 गुरा बिाबि िावश 
②		 अपागिता श्ेरी-2, श्ेरी-3 → िकृद्धािसथा कमवाचािी पेन्सन बिाबिको िावश 

*  अपागिता श्ेरी-3 को कमवाचािी अपागिता पेन्सनमा न्यूनतम सुिषिा िावश िहेको ्छ।  न्यू 
नतम सुिषिा िावश ＝ श्ेरी-2 को अपागिता आरािभूत पेन्सन िावश × 3/4

कमवाचािी अपागिता पेन्सन प्ाति गनवा सक्े अपागिताको हद वभत् नपिे पवन एकमुष् िकम स्रूप, अपागिता भत्ता िकम प्ाति 
गनवा सक्े पवन हुनसक्छ। 

मृतर	रमकािारी	पररवार	पेन्सन	

•  वनम्न बुँदा मध्े कुनै एक वभत् पनने ि मकृत्ु भएको व्खक्मा वनभवाि िही जीिन वनिावाह गददै आएको मकृतकको परििािले, ‘मकृतक 
कमवाचािी परििाि पेन्सन’ प्ाति गनवा सक्े्छन्ख। 

①		 वबमा शुल्क चुक्ा सम्बन्ी आिश्यक सतवा पुिा गिी, वबवमत (सामेल हुने व्खक्) िहेको व्खक्को मकृत्ु हँुदा 
②		 वबमा शुल्क चुक्ा सम्बन्ी आिश्यक सतवा पुिा गिी, वबवमत (सामेल हुने व्खक्) िहेको अिवर वभत्ै लागेको िोग 

या चोटपटकको कािरले पवहलो पटक जँचाएको वदनबाट 5 िषवा वभत्मा मकृत्ु हँुदा 
③		 ितवामानमा अथिा वबगतमा वबवमत िहेको, िकृद्धािसथा आरािभूत पेन्सनको पेन्सन प्ाति गनने योग्यता अिवर 25 िषवा 

िा सो भन्ा मावथ िहेको व्खक्को मकृत्ु हँुदा 
④		 श्ेरी-1/शे्री-2 को कमवाचािी अपागिता पेन्सन प्ाति गनवा सक्े व्खक्को मकृत्ु हँुदा 

•  'मकृतक कमवाचािी परििाि पेन्सन'को िावश, मकृत्ु भएको व्खक्को िकृद्धािसथा कमवाचािी पेन्सन िावशको 4 भागको 3 बिाबि 
हुने्छ। 

मतृतक परिवाि भन्नािछे

मकृतक परििाि भन्ाले वनम्न व्खक्हरू इवगित हुने्छन्ख। 

①	 	 पवत/पत्ी (पवत 55 िषवा िा सो भन्ा मावथ, 60 िषवा देखख भुक्ानी पाउने)

②	 	 बालबच्चा (नागरिक पेन्सनमा भनेकै जस्तो बालबच्चा)

③	 	 बाबुआमा (55 िषवा िा सो भन्ा मावथ, 60 िषवा देखख भुक्ानी पाउने)

④	 	 नावतनावतना (बालबच्चा ि नावतनावतनाको आिश्यक सतवा उही हुने)

⑤	 	 बाजे/बज्ै (55 िषवा िा सो भन्ा मावथ, 60 िषवा देखख भुक्ानी पाउने)
*  मकृतक परििाि आरािभूत पेन्सन प्ाति गनने अवरकाि पवतमा भएको बेलामा, 'मकृतक कमवाचािी 

परििाि पेन्सन' 55 िषवा देखख प्ाति गनवा सक्े्छन्ख। 
*  बाबुआमा, नावतनावतना, बाजे/बज्ैको हकमा  अगावडको रिममा भएको व्खक्ले प्ाति गदावा उनीहरूले प्ाति गनवा सक्े ्ैछनन्ख। 
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1-3 'स्वदेश	क्ितथी	हँुदारो	एरमुष्	ररम’

मागदाबी	गनकारा	लाक्ग	आवश्यर	सतका	

वनम्न सबै बुँदाहरूमा पनने व्खक्ले, जापानबाट वनखस्कने बखतमा 'स्देश वितणी हँुदाको एकमुष् िकम' मागदाबी गनवा सक्े्छन्ख। 

①		 जापानी नागरिकता नवलएको
②		 कमवाचािी पेन्सन वबमा अथिा नागरिक पेन्सन मा 6 मवहना िा सो भन्ा बढी सामेल िहेको 
③		 पेन्सन प्ाखतिको लावग आिश्यक सामेल हुनुपनने अिवर (कुल 10 िषवा) पुिा नगिेको 
④		 जापानमा ठेगाना मेटाएको
⑤		 जापानको पेन्सन प्रालीको वबवमत निहेको 
⑥		 अपागिता पेन्सन आवद कवहल्ै प्ाति नगिेको 
⑦		 जापानबाट वनसे्कपव्छ 2 िषवा वभत् 

मागदाबी	गदाका	ध्ान	पुऱयाउनुपनने	बँुदा	

'स्देश वितणी हँुदाको एकमुष् िकम' मागदाबी गदावा, वनम्न सािरानी अपनाउनु पनने बुँदाहरू िाम्िी बुझ्नहोला। 

①		 'स्देश वितणी हँुदाको एकमुष् िकम' प्ाति गिे पव्छ, मागदाबी गनुवा भन्ा पवहलेको जापानको पेन्सन प्रालीमा 
सामेल िहेको िेकडवा सबै मेवटने्छ। यसथवा, स्देश वितणी हँुदाको एकमुष् िकम प्ाति गिेमा भविष्यमा जापानको 
िकृद्धािसथा पेन्सन प्ाति गनवा गाह्ो हुने भएकाले, 'स्देश वितणी हँुदाको एकमुष् िकम' मागदाबी गनने या नगनने िाम्िी 
सोचु्होला। 

*  'स्देश वितणी हँुदाको एकमुष् िकम' मागदाबी िािाम, जापान पेन्सन सगिठनको िेबसाइटबाट डाउनलोड गनवा सवकने्छ। वग, मागदाबी 
िािामको नोटमा िाम्िी पढ्खनुहोला। 

②		 जापान पेन्सन सगिठनले मागदाबी िािाम पाएको वदनमा, तपाईँको ठेगाना अ्ै जापान वभत् भएमा, 'स्देश 
वितणी हँुदाको एकमुष् िकम' प्ाति गनवा सवकने ्ैछन। यसथवा, बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकामा गएि, 
बसाइँ जाने सूचना दतावा (तेनस्ूचु तोदोके भवनने) पेस गिेपव्छ स्देश वितणी हँुदाको एकमुष् िकम माग  गनुवाहोला। 

③		 जापानबाट वनखस्कनु अवर, जापान िाष्ट्र  वभत्बाट मागदाबी िािाम हुलाक आवद मारवा त पेस गनने हो भने, मागदाबी 
िािाम देश वनसे्कको वदन पश्ात्ख जापान पेन्सन सगिठनमा पुग्े गिी पठाउनुहोला। 

④		 'स्देश वितणी हँुदाको एकमुष् िकम'को भुक्ानी िावश, जापानको पेन्सन प्रालीमा सामेल भएको अिवर 
अनुरूप, वतिेको वबमा शुल्कको वनवश्त बषवा अवरकतम सीमा मानेि वहसाब गरिने्छ। 

  2021 अवप्ल मवहनाबाट यो अवरकतम वसमा बषवाको सं्ा बकृखद्ध गरिएको ्छ। सामेल भएको अिवर अनुरुप 
वबस्तकृतमा अवरकतम बषवा सं्ा वनम्न अनुसाि ्छन्ख।

◎ पछेन्नमा सामछेि अवलि सन् 2021 मा्च्ड अलि मात् भएमा
भुक्ानी गिेको वबमा शुल्कको 3 बषवा (36 मवहना) अवरकतम वसमाको रुपमा वहसाब गरिने 

◎ पछेन्नमा सामछेि अविरी 2021 अलप्रि पलछ पलन भएमा
भुक्ानी गिेको वबमा शुल्कको 5 बषवा (60 मवहना) अवरकतम वसमाको रुपमा वहसाब गरिने 

अब, जापानमा पटक पटक बसोबास गिी, जापानको पेन्सन प्रालीमा सामेल हुने अिवर कुल अवरकतम बषवा िा 
सो भन्ा मावथ हुने योजना भएको व्खक्ले, सामेल अिवर अनुरूपको 'स्देश वितणी हँुदाको एकमुष् िकम' प्ाति गनवा 
चाहेमा, हिेक पटक देश वनस्कने  बखतमा, 'स्देश वितणी हँुदाको एकमुष् िकम' मागदाबी गनुवापनने हुनसक्छ। 

मागदाबरी िािाम, पठाउनछे ठछे गाना, 'स्दछेश लितती हँुदाको एकमुष्ट िकम'को लवस्तृत जानकािरीहरू बािछेमा,  
जापान पछेन्न सङ्गठन Japan Pension Service को वछेबसाइटबाट बुझ्नहोिा। 

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyotsu/20150406.html

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyotsu/20150406.html
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सामालजक सुिक्षा सम्झौता

जापान, हाल रेिै देशहरूसँग सामावजक सुिषिा सम्ौतामा अनुबखन्त भएको ्छ। सामावजक सुिषिा 
सम्ौतामा अनुबखन्त देशको पेन्सनमा सामेल अिवर भएको व्खक्ले, आ-आफनो देशको पेन्सन प्रालीमा 
सामेल भएको अिवर ्छोटो भए पवन, दुिै देशको पेन्सनमा सामेल भएको अिवर जोडेि, जापान या सम्ौता 
गिेि अनुबखन्त िाष्ट्र को पेन्सन प्ाति गनवा सक्े हुनसक्छ।

जापान कुन कुन दछेशसँग सामालजक सुिक्षा सम्झौतामा अनुबक्न्धत िहछेको छ भन्नछे बािछेमा, स्ास्थ्य श्रम त्ा कल्ाण मन्ताियको 
वछेबसाइट आलद हछेनु्डहोिा। 



75

परिच्
छेद-1

परिच्
छेद-3

परिच्
छेद-2

परिच्
छेद-4

परिच्
छेद-5

परिच्
छेद-6

परिच्
छेद-7

परिच्
छेद-8

परिच्
छेद-9

परिच्
छेद-10

परिच्
छेद-11

परिच्
छेद-12

7 पछेन्सन/समाज कल्ाण

रेयर	क्गक्िङ्	क्बमा
जापानमा, केयि वगवभङ्ख  आिश्यक भएका िकृद्ध व्खक् आवदलाई समग्र समाजले टेिा वदने संयन्त 

स्रूपको केयि वगवभङ्ख  वबमा प्राली िहेको ्छ। केयि वगवभङ्ख  वबमा प्रालीमा सामेल हुने व्खक्ले, 
वबमा शुल्क चुक्ा गिी, केयि वगवभङ्ख  आिश्यक भएको बेला लाग्े खचवाको केही अंश वतिेि, केयि 
वगवभङ्ख  सेिा उपयोग गनवा सक्े्छन्ख। 

2-1 सामेल	हुनरो	लाक्ग	दायरामा	पनने	व्यक्ति

40 िषवा देखख मावथको उमेि भएि ,3 मवहना नाघ्े गिी जापानमा जीिनयापन गनने अिसथामा, केयि वगवभङ्ख  वबमामा सामेल 
हुन सक्े्छन्ख। 

2-2 क्बमा	शुल्क

केयि वगवभङ्ख  वबमामा सामेल हुनको लावग दायिामा पनने व्खक्को, अवरल्ो िषवाको आय आवद अनुरूप, चुक्ा गनुवापनने वबमा 
शुल्क वनरावािर हुने्छ। यस वबमा शुल्क, आयका अलािा, वनम्न कोउमेिको िगणीकिर या बसोबास िहेको षिेत्हरू अनुसाि ििक 
हुने्छ। 

①		 65 िषवा िा सो भन्ा मावथ (नं. 1 वबवमत)
वसद्धान्ततः  पेन्सनबाट कट्ी गिेि असुल गरिने्छ। (केही व्खक्हरूको चुक्ा पत् आवदबाट असुल)

②		 40 िषवा िा सो भन्ा मावथ 65 िषवा भन्ा मुवन (नं. 2 वबवमत)
यसलाई वचवकत्सा बीमा शुल्कमा थवपने्छ। 

कछे यि लगलभङ् लबमा प्रणािरी (नं. 2 लबलमत) को  लवस्तृत लवविणको िालग लनम्न वछेबसाइट हछेनु्डहोस्।

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10548.html

2-3 रेयर	क्गक्िङ्	सक्िकासरो	उपयोग

केयि वगवभङ्ख  सवभवास उपयोगको प्िाह, वनम्नानुसाि हुने्छ।  

①  गाउँपावलका/नगिपावलकामा "केयि वगवभङ्ख  आिश्यकता (सहायता आिश्यक) प्मारीकिर" वनिेदन वदएि, 
मान्यता प्ाति गनने। 

*  केयि वगवभङ्ख  सवभवास उपयोग गनवाका वनवमत्त, "केयि वगवभङ्ख  आिश्यकता (सहायता आिश्यक) प्मारीकिर" चावहने ्छ। 

*  वनिेदन वदएपव्छ, शािीरिक मानवसक खसथवत बािेमा जाँच गरिने्छ ि, सामान्यतया 30 वदन वभत्मा नवतजा सूवचत गरिने्छ। 

②		 केयि म्ानेजि या सथानीय समािशेी सहायता केन्द्रमा केयि वगवभङ्ख  सवभवास योजना (केयि प्ान) बनाउन 
अनुिोर गनने। 

* सुविरा सथल वभत् प्िेश गनने बखतमा, सुविरा सथलमा वसरै ँवनिेदन वदनुहोला। 

③		 केयि प्ान बमोवजम सवभवास वलन।े 
*  यसका अलािा, "केयि वगवभङ्ख  आिश्यकता (सहायता आिश्यक) प्मारीकिर" प्ाति नगिेका व्खक्को लावग केयि वगवभङ्ख  िोकथाम/

जीिनयापन सहायता सवभवास पवन िहेका ्छन्ख। विस्तकृतमा, बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकामा सोरपु्छ गनुवाहोला। 

2

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10548.html
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बाल	रल्ाण

3-1 बालबाक्लरा	ित्ा

परिच्छे द-4 को 3; 3-4 बािबालिका भत्ा हछेनु्डहोस्। 

3-2 बालबाक्लरा	लालनपालन	ित्ा

•  एकल अवभभािक भएको रिबाि आवदमा हुवकवा िहेका बालबच्चा (*)का वनवमत्त भुक्ानी गरिने भत्ता हो। 
•  वनम्न मध्े कुनै एक वभत् पनने बालबच्चाहरूको हेिचाह गरििहेको भएमा प्ाति गनवा हुने्छ।

①		 बाबुआमा वबच सम्बन् टुटेका बालबच्चा 
②		 बाबु अथिा आमाको मकृत्ु भएको बालबच्चा 
③		 बाबु अथिा आमामा एक वनवश्त अपागिताको खसथवत भएकाको बालबच्चा 
④		 बाबु अथिा आमा मिेबाँचेको थाहा नभएको बालबच्चा आवद 

*  बालबच्चा भन्ाले, जन्े देखख 18 िषवा पुगेकै आवथवाक िषवाको माचवा 31 तारिख सम्मको अिवरका व्खक् या 20 िषवा भन्ा मुवनको एक वनवश्त अपागिता 
भएका व्खक्लाई भवनन्छ। 

माक्सर	िुतिानी	राक्श

* आल ््डक वष्ड 2021को िालश 
•  ्छोिा्छोिी 1 जना भएमा 

पुिा भुक्ानी हँुदा: 43,160  येन    आंवशक भुक्ानी हँुदा: 43,150  येन देखख 10,180  येन सम्म 
•  ्छोिा्छोिी 2 जना िा सो भन्ा मावथको लावग थप वहसाब िावश   

[दोस्ो बच्चा] 
पुिा भुक्ानी हँुदा: 10,190  येन     आंवशक भुक्ानी हँुदा: 10,180  येन देखख 5,100  येन सम्म 

[तेस्ो ्छोिा्छोिी देखख प्वत 1 जना] 
पुिा भुक्ानी हँुदा: 6,110  येन     आंवशक भुक्ानी हँुदा: 6,100  येन देखख 3,060  येन सम्म 

*  भुक्ानी िावशको हकमा, महँगी अनुसाि हिेक िषवा परिितवान हुने्छ ि, अवरल्ो िषवाको आय एक वनवश्त िावश भन्ा मावथ भएको व्खक्लाई भुक्ानी 
वलन सवकने ्ैछन। साथै, सािवाजवनक पेन्सन आवद प्ाति गनवा सक्ा, भत्ता िावशको पूरवा िावश अथिा आंवशक िावश भुक्ानी गरिने ्ैछन। विस्तकृतमा, बसोबास 
िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकामा सोरपु्छ गनुवाहोला। 

3
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3-3 क्वशेर	बालबाक्लरा	लालनपालन	ित्ा

मानवसक अथिा शािीरिक अपागिता भएका बालबच्चा (20 िषवा भन्ा मुवन)लाई रिमा हुकावाइिहेका बाबुआमाहरूलाई 
भुक्ानी वलन सवकने ्छ । 

*  बाबुआमाहरूको अवरल्ो िषवाको आय एक वनवश्त िावश भन्ा मावथ भएमा भुक्ानी वलन सवकने ्ैछन। विस्तकृतमा, बसोबास िहेको गाउँपावलका/
नगिपावलकामा सोरपु्छ गनुवाहोला।

प्राति	गनका	सक्रने	राक्श	

* आल ््डक वष्ड 2021 को िालश (महँगरी अनुसाि हिछेक आल ््डक वष्डमा परिवत्डन हुनछेछ) 
•  विशेषतः  गम्भीि (अपागिता आरािभूत पेन्सन श्ेरी-1 सिह) अपागिता भएका बालबच्चा भएमा 1 जना बिाबि  52,500 येन/

मवहना 
•  गम्भीि (अपागिता आरािभूत पेन्सन श्ेरी-2 सिह) अपागिता भएका बालबच्चा भएमा 1 जना बिाबि  34,970 येन/मवहना

3-4 अपागि	बालबाक्लरा	रल्ाण	ित्ा

मानवसक अथिा शािीरिक रूपमा गम्भीि अपागिता भएकोले, दैवनक जीिनयापनमा हिदम केयि वगवभङ्ख  आिश्यक हुने 
खसथवतमा िहेका बालबच्चा (20 िषवा भन्ा मुवन)लाई भुक्ानी वलन सवकने ्छ । 

*  मूल व्खक् आवदको अवरल्ो िषवाको आय एक वनवश्त िावश भन्ा मावथ भएमा भुक्ानी वलन सवकने ्ैछन। विस्तकृतमा, बसोबास िहेको गाउँपावलका/
नगिपावलकामा सोरपु्छ गनुवाहोला।

प्राति	गनका	सक्रने	राक्श

* आल ््डक वष्ड 2021 को िालश (महँगरी अनुसाि हिछेक आल ््डक वष्डमा परिवत्डन हुनछेछ)
14,880येन/मवहना
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अपागिता	रल्ाण

4-1 हाते	पररियपत्

शािीरिक िा मानवसक अपागिता भएमा, त्सको हद अनुसाि अपागिता हाते परिचयपत् प्ाति गनवा सवकने्छ। 
हाते परिचयपत् पाएपव्छ, कि िकममा ्ुछट या यातायात भाडामा ्ुछट जस्ता व्िसथाको उपयोग गनवा सवकने्छ। 

अपागिता	हाते	पररियपत्रो	प्ररार	

•  शािीरिक अपागिता हाते परिचयपत्: शिीिमा सथायी रूपमा िहने अपागिता भएका व्खक् 
•  नवसवाङ हाते परिचयपत्: बौखद्धक अपागिता भएका व्खक् 
•  मानवसक अपागिता भएका व्खक्को स्ास्थ्य कल्ार हाते परिचयपत्: मानवसक अपागिताको कािरले दैवनक जीिनयापन 

अथिा सामावजक जीिनयापन गनवा बारा पिेका व्खक् 

लवस्तृत लवविणको िालग लनम्न वछेबसाइट हछेनु्डहोस्।

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/ 
techou.html

*  पिामशवाको लावग नजीकको सथावनय वनकायमा सोरपु्छ गनुवाहोला।

4-2 अपागि	व्यक्ति/अपागि	बच्ारो	लाक्ग	प्रशासक्नर	सेवा

अपागिता भएका व्खक्को दैवनक जीिनयापन या सामावजक जीिनयापनमा सहायता वदनका 
वनवमत्त विवभन् सेिा उपयोग गनवा सवकने ्छ। सेिाको प्काि अन्तगवात, केयि वगवभङ्ख  या तावलमको 
सहायताहरू िहेका ्छन्ख। 

साथै, अपागि बच्चाको लावग हुने प्शासवनक सेिाको प्काि अन्तगवात, अपागि बच्चाको िकृखद्ध 
विकासमा सहायता या, केयि वगवभङ्ख  आवद िहेका ्छन्ख। 

अपागि व्खक्/अपागि बच्चाको लावग प्शासवनक सेिा बािेको विस्तकृत जानकािीको लावग, 
बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकामा सोरपु्छ गनुवाहोला। 

4

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html
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जीवनयापन	संरक्ण
5-1 को जस्ता कुिाहरू अपनाउँदा पवन, रिपरििािको आम्ानीले न्यूनतम जीिनयापन खचवा गनवा अपयावाति भएमा, न्यूनतम 

जीिनयापन खचवाबाट आम्ानीलाई रटाएि आएको ििक िावश बिाबिको िकम, संिषिर खचवा स्रूप प्ाति गनवा सवकने्छ। 
*  न्यूनतम जीिनयापन खचवा, स्ास्थ्य श्म तथा कल्ार मन्तीले तोकेको िकम हुने्छ। 

विदेशी नागरिकको हकमा, वनम्न व्खक्हरू जीिनयापन संिषिर अनुसािको संिषिरको दायिा वभत् पनवा सक्े्छन्ख। 
•  सथायी बसोबासी (पमावानेन्ट िेवसडेन्ट), जापानी नागरिकको पवत/पत्ी आवद, सथायी बसोबासी (पमावानेन्ट िेवसडेन्ट)को पवत/पत्ी 

आवद, वनरावारित सथायी बसोबासी (लगि-टमवा िेवसडेन्ट) जस्ता गवतविवरमा कुनै हदबन्ी नभएका व्खक् 
विस्तकृतमा, बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकामा सोरपु्छ गनुवाहोला।

5-1 जीवनयापन	संरक्ण	प्राति	गनने	रिमरो	आवश्यर	सतकाहरू

(1)	सम्पक्त्रो	उपयोग	

िाखेको/बचत गिेको पैसा, जीिनयापनको लावग उपयोग नगरिएको जग्ा/रि आवद भएमा, वबरिी आवद गिेि जीिनयापन 
खचवामा लगाउनुहोला। 

(2)	क्मतारो	उपयोग	

काम गनवा सक्े व्खक्ले, आफनो षिमता अनुसािको काम गनुवाहोला। 

(3)	अन्य	लाि	आक्द	

पेन्सन या भत्ता जस्ता अन्य प्रालीबाट लाभ प्ाति गनवा सक्े अिसथामा, पवहला त्स्तो लाभ उपयोग गनुवाहोला। 

(4)	 पालनपोरण	गनुकापनने	रतकाव्य	िएरा	व्यक्तिद्ारा	गररने	पालनपोरण	

नवजकका नातेदािहरूबाट सहायता वलन वमलने अिसथामा, सहायता वलनुहोला। 

5
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5-2 संरक्णरो	प्ररार	र	क्वरयवसु्

जीिनयापन चलाउने रिममा आिश्यक खचवा अनुरूप भुक्ानी वनरावािर गरिने्छ। 

जरीवनयापन ्चिाउनछे रिममा आवश्यक ख्च्ड सहायताको प्रकाि भुतिानरीका लवषयवसु् 

दैवनक जीिनयापनमा आिश्यक खचवा 
(खाना खचवा, लत्ताकपडा, ग्याँस/बत्ती/पानी खचवा 
आवद) 

जीिनयापन 
सहायता 

• खाना खचवा जस्ता व्खक्गत खचवा 

• ग्याँस/बत्ती/पानी खचवा जस्ता रिपरििािको 
सा्ा खचवा वमलाएि मानक िावश गरना 

अपाटवामेन्ट आवदको भाडा आिास सहायता 
तोवकएको परिवर वभत् िहेि िास्तविक लागत 
भुक्ानी 

अवनिायवा वशषिा प्ाति गनवाका वनवमत्त आिश्यक 
विद्ालयका सामग्री आवदको खचवा 

वशषिा सहायता तोवकएको मानक िावश भुक्ानी 

वचवकत्सा उपचाि सेिाको खचवा 
वचवकत्सा उपचाि 

सहायता 
खचवा वसरै ँवचवकत्सा उपचाि वनकायमा भुक्ानी 
(मूल व्खक्ले िहन गनुवा नपनने)

केयि वगवभङ्ख  सवभवासको खचवा 
केयि वगवभङ्ख  

सहायता 
खचवा वसरै ँकेयि वगवभङ्ख  उद्मीलाई भुक्ानी (मूल 
व्खक्ले िहन गनुवा नपनने)

प्सूवत खचवा प्सूवत सहायता 
तोवकएको परिवर वभत् िहेि िास्तविक लागत 
भुक्ानी

िोजगािको लावग आिश्यक वसप प्ातिी 
आवदमा लाग्े खचवा

जीविकोपाजवान 
सहायता

तोवकएको हद वभत् िही िास्तविक खचवा भुक्ानी

अन्त्येवष् खचवा अन्त्येवष् सहयोग तोवकएको हद वभत् िही िास्तविक खचवा भुक्ानी
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गुजारा	िलाउन	गाह्ो	व्यक्तिलाई	आत्मक्निकारतामा	
टेवा	क्दने	व्यवस्ा

गुजािा चलाउन गाह्ो व्खक्लाई आत्मवनभवाि हुन टेिा वदने पिामशवा काउण्टि िहेको ्छ। 
पिामशवा विषयिस्तु अनुसाि, िोजगािी, रिायसी खचवा आवदको लावग सहायता पाउन सवकने्छ। 
विस्तकृतमा, बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकामा सोरपु्छ गनुवाहोला।

6
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क्वदेशी	नागररर	र	रर	रर	

विदेशी नागरिक भएपवन, एक वनवश्त आिश्यक सतवा वभत् पिेमा कि िकम चुक्ा गनुवापनने हुन्छ। कि िकम चुक्ा नगिी नहुने 
उदाहिरको रूपमा, वनम्न बुँदाहरू प्स्तुत गरिएको ्छ।
•  जापान िाष्ट्र  वभत् काम गिेि आम्ानी भएको व्खक् 

→	  	 वसद्धान्ततः  आय कि चुक्ा गनुवापनने हुन्छ।
•  जनििी 1 तारिखमा जापानमा ठेगाना दतावा िहेको व्खक् 

→	  	 बसोबास कि चुक्ा गनुवापनने हुन्छ (अवरल्ो िषवाको आय अनुसाि कि लागु हुने्छ।)।
साथै, विदेशी नागरिक भएपवन भ्रमर आवदको रिममा होटेलमा बास बस्े, खाना खाने गदावा, उपभोग कि िहन गनुवापनने हुन्छ।

"िालष्टरि य कि" ि "स्ानरीय कि”

जापानको कि िकम, कहाँ चुक्ा गनने हो भन्े आरािमा, "िावष्ट्र य कि" ि "सथानीय कि" मा िगणीकिर गरिन्छ।
•  देशलाई चुक्ा गनने कि िकमलाई "िावष्ट्र य कि" भवनन्छ। त्स मध्ेको प्मुख किको रूपमा, "आय कि" िहेको ्छ।

•  बसोबास िहेको प्ान्त या गाउँपावलका/नगिपावलकामा चुक्ा गनने कि िकमलाई "सथानीय कि" भवनन्छ। त्स मध्ेको प्मुख किको 
रूपमा, "बसोबास कि" िहेको ्छ।

आय	रर
आय कि भनेको, जनििी 1 तारिख देखख वडसेम्बि 31 तारिख सम्मको 1 िषवामा कमाएको व्खक्गत आयमा लाग्े कि िकम 

हो।
आय किको वहसाब, 

①		 आम्ानी－व्यहरू＝आय िकम (A)
②		 आय िकम (A)－विवभन् कटौती (1-3 हेनुवाहोला)＝कि लागु आय िकम (B)
③		 कि लागु आय िकम (B)× कि दि अनुसाि वहसाब गरिने्छ।

कि लागु आय िकम (B) जवत बढ्ख दै गयो कि दि पवन चिरबद्ध रूपमा उच्च हँुदै जाने संयन्त िहेको ्छ।

1

 परिच्छे द-8	 रर	ररम
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8 कि िकम

1-1
रर-िुतिा	गनने	दाक्यत्व	िएरो	व्यक्ति	र	रर	लागुरो	दायरा	क्ित्	
पनने	आयरो	पररक्ि

वनम्न वलखखत बसोबास स्रूपको िगणीकिर अनुसाि, आय किको दायिा वभत् पनने आयको परिवर ििक हुने्छ।

(1)	 बसोबासी	

जापान िाष्टरि  लभत् "ठछे गाना" भएको व्यक्ति अ्वा हाि सम्म िगाताि 1 वष्ड वा सो भन्ा िामो समय बस्छे "बासस्ान" िहछेको 
व्यक्ति ((2) गैि-सथायी बसोबासी बाहेक।)

वभत् पनने व्खक्लाई "बसोबासी“ भवनन्छ। 
→   देश बावहि भएको आय स्ोत सवहत सबै आयहरू आय किको दायिा वभत् पनने्छन्ख।

"ठछे गाना" ि "बासस्ान"

•  "ठेगाना" भनेि, व्खक्गत जीिनयापनको आरािसथललाई भवनने ि, जीिनयापनको आरािसथल हो वक होइन भन्े कुिा, िस्तुगत तथ्य 
(जापानमा िोजगािी गरििहेको ्छ ्ैछन, पवत/पत्ी िा अन्य सँगै जीविकोपाजवान गनने नवजकको नातेदाि जापानमा बसोबास ग्छवा न्ख वक गददैनन्ख 
आवद) अनुसाि वनरवाय गरिने्छ।

•  "बाससथान" भन्ाले, व्खक् पयावाति अिवर वनिन्ति बस्े ठाउँ हो ति, जीिनयापनको आरािसथल भन्े हद सम्म भने नपुगेको ठाउँलाई 
भवनने ्छ।

(2)	 गैर-स्ायी	बसोबासी

"बसोबासरी" मध्छे, जापानरी िालष्टरि यता नभएको, त्ा, लबगत 10 वष्ड लभत्मा जापान लभत् ठछे गाना अ्वा लनवासस्ान भएको 
अवलिको योगिि 5 वष्ड वा सो भन्ा कम भएको व्यक्ति लभत् पनने व्यक्तििाई "गैि-स्ायरी बसोबासरी" भलननछ।

→   ① देश बावहि भएको आय स्ोत बाहेकको आय ि, ②	 देश बावहि भएको आय स्ोत हो ति जापान िाष्ट्र  वभत् 
भुक्ानी गरिएको आय अथिा विदेशबाट पठाइएको आयहरू, आय किको दायिा वभत् पनने्छन्ख।

(3)	 गैर-आवासी

"बसोबासी", "गैि-सथायी बसोबासी" बाहेक (विदेशमा ठेगाना भएका व्खक् आवद) का व्खक्लाई "गैि-आिासी" भवनन्छ। 
→   जापान िाष्ट्र  वभत् काम गिेको तलब या जापान िाष्ट्र  वभत् प्दान गिेको व्खक्गत सेिाले उत्पन् हुने पारिश्वमक जस्ता, 

जापान िाष्ट्र  वभत् भएको आय स्ोत मात् आय किको दायिा वभत् पनने्छन्ख।
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1-2
आय	रररो	'अक्न्म	रर	क्ितथी	क्नवेदन'	(खारुतेइ	क्सन्ोरु)	र	
रर	िुतिा

सम्बखन्त िषवामा कमाइ भएको आय िकम ि त्समा लाग्े आय कि िकम आिँैले वहसाब गिेि, वनिेदन गनने म्ाद सम्ममा 
कि कायावालयमा 'अखन्तम कि वितणी वनिेदन’ (खाकुतेइ वसन्ोकु) िािाम पेस गिी, िावषवाक आयकि कट्ी (1-4 हेनुवाहोला) गरिएको 
आय कि आवदसँग रटी-बढी के ्छ भनेि िर्छ्यौट गरिन्छ। यस प्वरियालाई "अखन्तम कि वितणी वनिेदन(खाकुतेइ वसन्ोकु)" 
भवनन्छ।

(1)	अक्न्म	रर	क्ितथी	क्नवेदन'(खारुतेइ	क्सन्ोरु)	क्दन	आवश्यर	व्यक्ति

तलबको भुक्ानी पाइिहेको व्खक्को हकमा, त्सको ठुलो वहस्ा, िावषवाक आयकि कट्ी (1-4 हेनुवाहोला) भए पश्ात्ख, िषावान्तको 
समायोजन (1-4 हेनुवाहोला) अनसुाि िर्छ्यौट गरिन ेभएकाल,े 'अखन्तम कि वितणी वनिेदन'(खाकुतइे वसन्ोकु) वदन ुपनने ्ैछन।

तथावप, तलका जस्ता व्खक्हरूले भने, 'अखन्तम कि वितणी वनिेदन'(खाकुतेइ वसन्ोकु) वदनु पनने्छ।
•  तलबको भुक्ानी एक ठाउँबाट मात् पाउने गिेको, तथा, तलब आय या अिकाश आय बाहेकको आय िकमको योगिल िावश 

2 लाख येन नाघ्े व्खक्
•  2 िा सो भन्ा बढी ठाउँबाट तलब भुक्ानी पाउने गिेको, तथा, िषावान्तको समायोजन नगरिएको तलबको आम्ानी िकम ि, 

तलब आय या अिकाश आय बाहेकको आय िकम जोड्खदा 2 लाख येन नाघ्े व्खक्
•  तलब बाहेकको उद्म या सेयि कािोबाि आवदबाट आय आजवान गरििहेको ि, आय कि वहसाबको नवतजा अनुरूप, कि लाग्े 

व्खक् आवद
पुनश्, 'अखन्तम कि वितणी वनिेदन'(खाकुतेइ वसन्ोकु) अनुसाि कि िकम चुक्ा गनुवापनने व्खक्ले, म्ाद सम्ममा आिँैले 

चुक्ा गनुवा पनने्छ (कि कायावालयबाट चुक्ा सम्बन्ी सूचनाहरू आउने ्ैछन।)।
चुक्ा गनवाको लावग वनम्न विवरहरू िहेका ्छन्ख। 

①		 नगदमा भुक्ानी (कखनभवनयन्स स्ोि या बैङ्, हुलाक कायावालय, कि कायावालयको 
काउण्टि)

②		 खाताबाट िकमान्ति 
③		 इन्टिनेट बैवङ्ङ्ख  या e-Tax आवद मािवा त डाइिेक्ट चुक्ा 
④		 इन्टिनेट मािवा त रेिवडट काडवाबाट चुक्ा 

(2)	अक्न्म	रर	क्ितथी	क्नवेदन'	(खारुतेइ	क्सन्ोरु)	गदाका	आय	रर	क्िताका	हुने	व्यक्ति

•  आयबाट कटौती (1-3 हेनुवाहोला) भएको जस्ता कािरहरूले, िावषवाक आयकि कट्ी (1-4 हेनुवाहोला) गरिएको आय किहरू 
अवरक चुक्ा हुन गएको अिसथामा भने, 'अखन्तम कि वितणी वनिेदन'(खाकुतेइ वसन्ोकु) गिेमा आय कि वितावा गरिने्छ। 
हुलाक या बैङ् खातामा िकमान्ति मािवा त वितावा पाउन सवकने्छ।

•  िावषवाक आयकि कट्ी आवद द्ािा अवरक चुक्ा हुन गएको आय कि नभएमा, वितावा गरिने आय कि िकम हुने्ैछन।

(3)	अक्न्म	रर	क्ितथी	क्नवेदन'(खारुतेइ	क्सन्ोरु)	एवम्	रर	िुतिारो	म्ाद

हिेक िषवाको आय किको हकमा, 'अखन्तम कि वितणी वनिेदन'(खाकुतेइ वसन्ोकु)को पिामशवा वदने काम एिम्ख वनिेदन 
िािामहरू बु्ी वलने काम, आउँदो िषवाको िेब्ुअिी 16 तारिख देखख माचवा 15 तारिख सम्म गरिने्छ।

*  कि कायावालय बन् िहने वदन (शवन/आइत/िातो वबदाहरू)मा, वसद्धान्ततः  पिामशवा वदने काम एिम्ख वनिेदन िािाम बु्ी वलने काम हुने गिेको ्ैछन।

आय किको 'अखन्तम कि वितणी वनिेदन'(खाकुतेइ वसन्ोकु) वदएको वहस्ाको कि चुक्ा गनने म्ाद, माचवा 15 तारिख हुने्छ।

*  यस म्ाद (माचवा 15 तारिख)मा शवन/आइत/िातो वबदाहरू पनवा गएमा, भोवलपटि देखखको कायावालय खुलने वदन म्ाद हुने्छ।
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(4)	जापानबाट	बक्हगकामन	हँुदा	

•  जापानमा ठेगाना एिम्ख बाससथान निहने हो भने, वसद्धान्ततः  बवहगवामन पूिवा नै त्स िषवाको तलबको हकमा िषावान्तको समायोजन 
गिाउनु पनने्छ। 

•  (1)मा जस्तो 'अखन्तम कि वितणी वनिेदन'(खाकुतेइ वसन्ोकु) वदन आिश्यक भएमा, बवहगवामन अगावड 'अखन्तम कि वितणी 
वनिेदन'(खाकुतेइ वसन्ोकु) एिम्ख कि चुक्ा गनुवा पनने्छ।

•  जापान बवहगवामन भए पश्ात्ख, 'अखन्तम कि वितणी वनिेदन'(खाकुतेइ वसन्ोकु) या कि चुक्ा आवदको प्वरिया गनवा आिश्यक 
पिेमा, जापान िाष्ट्र  वभत् बस्े कि चुक्ा व्िसथापन गनने प्वतवनवर चयन गिेि "कि चुक्ा व्िसथापन गनने प्वतवनवर दतावा वनिेदन 
िािम" षिेत्ावरकािको कि कायावालयमा पेस गनुवाहोला। जापान बवहगवामन पश्ात्ख कि चुक्ा व्िसथापन गनने प्वतवनवरले मूल 
व्खक्को सट्ामा प्वरिया गरिवदने ्छन्ख।

1-3 आयबाट	हुने	प्रमुख	रटौतीहरू

आय किको वहसाब गदावा, हिेकको व्खक्गत परिखसथवतलाई मध्नजि गददै, वनम्न बुँदाहरूमा मेल खाएमा एक वनवश्त िकम 
कटौती गरिने्छ। (1 को वहसाबको सूत् हेनुवाहोला)

पुनश्, गैि-आिासी (1-1(3) हेनुवाहोला) भएमा, लागु गनवा सवकने कटौतीको प्काि सीवमत िहने ्छन्ख।

(1)	नक्जररा	नातेदारलाई	पालनपोरण	गरररहेरो	िएमा	

•  नवजकका नातेदािलाई पालनपोषर गरििहेको ि, पालनपोषर गनने व्खक्को जम्मा आय िकम 3 लाख 80 हजाि भन्ा कम 
िहेको जस्ता एक वनवश्त आिश्यक सतवा पुिा भएको बखतमा, एक वनवश्त िकमलाई आयबाट कटौती गिाउन सवकने्छ।

•  पालनपोषर गरििाखेको नवजकका नातेदाि, गैि-आिासी (1-1(3) हेनुवाहोला) भएमा, "नवजकका नातेदाि भएको बुव्ने कागजात 
(पारििारिक दतावाको प्वतवलवप आवद)" ि "पालनपोषर गरििहेको भनेि बुव्ने कागजात (वित्तीय वनकायबाट िेवमट्ान्स 
पठाएको कागजात आवद)"लाई, 'अखन्तम कि वितणी वनिेदन'(खाकुतेइ वसन्ोकु) िािाममा संलग् गनने, अथिा 'अखन्तम कि 
वितणी वनिेदन'(खाकुतेइ वसन्ोकु) िािाम पेस गनने बखतमा प्स्तुत गनुवापनने्छ।

(2)	 पक्त/पत्ी	िएमा

•  पवत/पत्ी भएि, एक वनवश्त आिश्यक सतवा पुिा गिेको बखतमा, एक वनवश्त िकमलाई आयबाट कटौती गिाउन सवकने्छ।
•  पवत/पत्ीले, गैि-आिासी (1-1(3) हेनुवाहोला) भएमा, "पवत/पत्ी भएको बुव्ने कागजात (पारििारिक दतावाको प्वतवलवप आवद)" 

ि " आवश्त भनेि बुव्ने कागजात (वित्तीय वनकायबाट िेवमट्ान्स पठाएको कागजात आवद)" लाई 'अखन्तम कि वितणी 
वनिेदन'(खाकुतेइ वसन्ोकु) िािाममा संलग् गनने, अथिा 'अखन्तम कि वितणी वनिेदन'(खाकुतेइ वसन्ोकु) िािाम पेस गनने 
बखतमा प्स्तुत गनुवापनने्छ।

(3)	रमकािारी	क्बमा	शुल्क	िुतिानी	गरेरो	िए

आिू अथिा जीिनयापन खचवा एकै ठाउंमा भएका पवत/पत्ी या अन्य नवजकका नातेदािको कमवाचािी वबमा शुल्क (स्ास्थ्य 
वबमा/नागरिक पेन्सन/कमवाचािी पेन्सन वबमा आवद) भुक्ानी गिेको भएमा, उक् भुक्ानी गिेको िकमको हकमा आयबाट कटौती 
गिाउन सवकने्छ। 

(4)	जीवन	क्बमा	शुल्क	आक्द	िुतिानी	गरेरो	िए

आिूले कुनै वनवश्त जीिन वबमा शुल्क, नवसवाङ केयि वबमा शुल्क एिम्ख व्खक्गत पेन्सन वबमा शुल्कहरू भुक्ानी गिेको 
भएमा, एक वनवश्त िकमलाई आयबाट कटौती गिाउन सवकने्छ।
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(5)	 क्िक्रत्ा	उपिार	खिका	िुतिानी	गरेरो	िए

आफनो अथिा जीिनयापन खचवा एकै ठाउंमा भएका पवत/पत्ी या अन्य नवजकका नातेदािको वचवकत्सा उपचाि खचवामा एक 
वनवश्त िावश नारेको बेलामा, उक् वचवकत्सा उपचाि खचवामा लागेको िावश अनुसाि आयबाट कटौती गिाउन सवकने्छ।

1-4 वाक्रकार	आयरर	रट्ी	र	वराकान्रो	समायोजन

•  तलबको भुक्ानी प्ाति गरििहेको विदेशी नागरिकले िोजगािदाताबाट तलब भुक्ानी वलँदा, आय कि रटाइने (िावषवाक 
आयकि कट्ी गरिने) हुन्छ।

•  सम्बखन्त िषवाको अन्त्यमा तलबको भुक्ानी वलने बखतमा आय किको िर्छ्यौट (िषावान्तको समायोजन) गरिने्छ।
•  तलबको भुक्ानीकतावाबाट, उक् भुक्ानी िकमहरू उल्ेख गरिएको "िावषवाक आयकि कट्ी पत्" तलब भुक्ानी वलने 

व्खक्लाई वितिर गनुवापनने गरिएको ्छ।

1-5 रर	सक्न्	बमोक्जमरो	क्वशेर	प्राविान

आएको िाष्ट्र  तथा जापान वबच कि सखन्को अनुबन्न भएको ्छ भने, एक वनवश्त आिश्यक सतवा पुिा गिे, आय कि रटाउन 
अथिा वमनाहा गनवा सवकने्छ।
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बसोबास	रर

2-1 बसोबास	रर	िन्ाले

•  जनििी 1 तारिखमा ठेगाना िहेको प्ान्त ि गाउँपावलका/नगिपावलकामा चुक्ा 
गनने कि िकम हो।

•  अवरल्ो िषवाको जनििी 1 तारिख देखख वडसेम्बि 31 तारिख सम्ममा कम्पनीबाट 
बु्ेको तलब आवद बमोवजम वहसाब गरिएको िावशलाई चुक्ा गनने "आय दि" ि बु्ेको तलब आवद जवतसुकै भएपवन एक 
वनवश्त िावश चुक्ा गनने "समान दि" िहेका ्छन्ख। 

•  प्ान्तमा चुक्ा गनने बसोबास किलाई, गाउँपावलका/नगिपावलकामा चुक्ा गनने बसोबास किसँग वमलाएि गाउँपावलका/
नगिपावलकामा चुक्ा गरिन्छ।

2-2 बसोबास	रररो	िुतिा

• बसोबास कि चुक्ा गनने 2 तरिकाहरू िहेका ्छन्ख।

①	 क्वशेर	असुली	･･･	कम्पनीले, अवग्रम रूपमा, भुक्ानी गनने तलबबाट बसोबास कि कट्ी गिेि, गाउँपावलका/
नगिपावलकामा भुक्ानी गदवा्छ। कम्पनी या कािखानामा काम गनने व्खक्को लावग यही वनयम स्रूप िहेकोले, 
आिूले गाउँपावलका/नगिपावलकामा बसोबास कि चुक्ा गनुवा पनने ्ैछन।

②		 सािारण	असुली	 ･･･	 गाउँपावलका/नगिपावलकाबाट "बसोबास कि चुक्ा गनुवाहोस्ख" भन्े कागज आइपुग्े 
भएकोले, आिँैले, यो कागज ि कागजमा लेखखएको कि िावश चुक्ा गनवा चावहने िकम गाउँपावलका/नगिपावलका (*)
मा वलएि गई चुक्ा गनुवा पनने्छ।

*  गाउँपावलका/नगिपावलका बाट आउने कागजमा, हुलाक कायावालय या कखनभवनयन्स स्ोिबाट पवन चुक्ा गनवा सवकने व्होिा उल्ेख गरिएको भएमा 
उक् सथानबाट चुक्ा गनवा सवकने हुन्छ। 

2-3 अन्य

•  बसोबास कि सम्बन्मा, वनम्न बुँदाहरूमा सािरानी अपनाउनुहोला।

①		 जनििी 1 तारिखमा ठेगाना िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकामा कि िकम चुक्ा गनुवापनने हुन्छ ि, जनििी 2 
तारिख पश्ात्ख जापानबाट बवहगवामन हुने भए पवन, बसोबास कि चुक्ा गनुवापनने हुन्छ

②		 विशेष असुली (2-2 ① हेनुवाहोला) बमोवजम बसोबास कि चुक्ा गरििहेको व्खक्ले कम्पनी ्छोड्खदा, चुक्ा 
गनवा बाँकी बसोबास किलाई सारािर असुली (2-2 ② हेनुवाहोला) को विवर बमोवजम चुक्ा गनुवापनने हुन्छ ति, चुक्ा 
गनवा बाँकी बसोबास किको पूरवा िावशलाई कम्पनीले भुक्ानी गनने तलब या सेिा वनिकृवत्त िकमबाट कटाउन लगाएि, 
गाउँपावलका/नगिपावलकामा भुक्ानी गिाउन सवकने विवर पवन िहेको ्छ।

③		 जापानबाट बवहगवामन हुने बेला सम्ममा बसोबास कि चुक्ा गनवा नसकेमा, जापानबाट बवहगवामन हुनु अवर, 
जापानमा बसोबास िहेको व्खक् मध्े कोही आफनो प्वतवनवर स्रूप, कि िकमको प्वरिया गरिवदने व्खक् (कि 
चुक्ा व्िसथापन गनने प्वतवनवर) तोकेि, बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकामा सूचना दतावा गनुवापनने हुन्छ।

2
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उपिोग	रर
सामान खरिद गिेको बेलामा या सेिा प्ाति गिेको बेलामा, उपभोग कि 10% लाग्े्छ 

ति, िक्सी/बावहिी खानवपन बाहेकका खानवपनका सामानहरू खरिद गदावा, न्यून कि दि 8% 
हुने गिेको ्छ।

आफनो	सवारी	सािन	िएरा	व्यक्तिले	िुतिानी	
गनने	रर	ररम

4-1 सवारी	सािन	रर/हलुरा	सवारी	सािन	रर

(1)	सवारी	सािन	रर/हलुरा	सवारी	सािन	रररो	वातावरणीय	
क्मता	दर

सवारी	सािन	या	हलुरा	सवारी	सािन	खररद	गदाका		

सिािी सारन या हलुका सिािी सारन खरिद गिेको व्खक्ले, सिािी सारन कि/हलुका सिािी सारन किको िाताििरीय 
षिमता दि चुक्ा गनुवा पदवा्छ।

(िाताििरीय षिमता किको दि, सिािी सारन/हलुका सिािी सारनको इन्न बचत षिमता अनुसाि वनरावािर गरिन्छ।)

(2)	सवारी	सािन	रर/हलुरा	सवारी	सािन	रररो	वगथीरृत	दर

आफनो	सवारी	सािन	छ	िने		

अवप्ल 1 तारिखमा सिािी सारन (इखनजन षिमता 660cc मावथको मोटि) भएको व्खक्ले, सिािी सारन किको िगणीककृ त दि 
चुक्ा गनुवा पदवा्छ(*)।

(इखनजन षिमता आवद अनुसाि कि िावश वनरावािर हुने्छ।)
*  भुक्ानी िकम या भुक्ानी विवर आवद सम्बन्मा, प्ान्त बाट प्ेषर गिी आइपुग्े कागजातमा त्स सम्बन्ी व्होिा उल्ेख गरिएको हुन्छ।

आफनो	हलुरा	सवारी	छ	िने		

अवप्ल 1 तारिखमा हलुका सिािी सारन (इखनजन षिमता 660cc िा सो भन्ा कम भएको मोटि) आवद भएको व्खक्ले, 
हलुका सिािी सारन किको िगणीककृ त दि चुक्ा गनुवा पदवा्छ (*)।

(इखनजन षिमता आवद अनुसाि कि िावश वनरावािर हुने्छ।)
*  भुक्ानी िकम या भुक्ानी विवर आवद सम्बन्मा, प्ान्त बाट प्ेषर गिी आइपुग्े कागजातमा त्सको व्होिा उल्ेख गरिएको हुन्छ।

4-2 सवारी	सािन	वजन	रर

सवारी	सािन	या	हलुरा	सवारी	सािनरो	जाँि	गराउँदा	

जाँच गनने बखतमा सिािी सारन या हलुका सिािी सारनको िजन आवद अनुसाि, सिािी सारन िजन कि चुक्ा गनुवा पदवा्छ।

3

4
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अिल	सम्पक्त्	रर
•  जनििी 1 तारिखमा वनम्न सम्पवत्तहरू स्ावमत्वमा ्छ भने कि िकम चुक्ा गनुवा पदवा्छ।

① जग्ा ② रि ③ ह्ास कट्ी हुने सम्पवत्त 

•  ह्ास कट्ी हुने सम्पवत्त ्छ भने वनिेदन गनुवा पनने्छ। 
•  कि िावश, सम्पवत्तको मूल्को आरािमा गाउँपावलका/नगिपावलकाले गरना गनने्छन्ख।
•  कि िकम, सम्पवत्त अिखसथत गाउँपावलका/नगिपावलकामा चुक्ा गनुवा पदवा्छ।

रर	ररम	सम्बन्ी	सोिपुछ	ठेगाना

6-1 राक्ष्रि य	रर	सम्बन्ी	सोिपुछ

िावष्ट्र य कि सम्बन्ी सोरपु्छको लावग, वनम्न जानकािी उपयोग गनुवाहोला।

(1)	टेक्लिोन	परामशका	सेन्टर

िावष्ट्र य कि सम्बन्ी सारािर पिामशवा सम्बन्मा, वनम्न "टेवलिोन पिामशवा सेन्टि" मा मु्तया अङ्ख ग्रेजी भाषामा पिामशवा वदने 
गरिएको ्छ।

• टोवकयो िावष्ट्र य कि ब्युिो टेवलिोन पिामशवा सेन्टि 03-3821-9070

• ओसाका िावष्ट्र य कि ब्युिो टेवलिोन पिामशवा सेन्टि 06-4965-8298

• नागोया िावष्ट्र य कि ब्युिो टेवलिोन पिामशवा सेन्टि 052-971-2059

(2)	ट्ाक्स	आन्सर	(िेरै	सोक्िने	रर	सम्बन्ी	प्रश्न)

िछेिै सोलिनछे कि सम्बन्धरी प्रश्नको सािािण उत्ि, कि िकमको प्रकाि अनुसाि खोज् सलकनछेछ।

https://www.nta.go.jp/english/taxes/index.htm

(3)	 राक्ष्रि य	रर	क्विागरो	वेबसाइट	जानरारी

िावष्ट्र य कि सम्बन्ी वनिेदन/कि चुक्ा आवदमा उपयोगी हुने जानकािी प्दान गनने गरिएको ्छ।

लवस्तृतमा तिको वछेबसाइट हछेनु्डहोिा। 

https://www.nta.go.jp/english/index.htm

5
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6-2 स्ानीय	ररसम्बन्ी	सोिपुछ

सथानीय कि सम्बन्ी सोरपु्छको लावग यो प्योग गनुवाहोस ।

(1)  आन्तरिक मावमला तथा सञ्ाि मन्तालयकोिेबसाइट हेनुवाहोस्ख।

लबदछेशरी नागरिकको ब्यक्तिगत आवास किको बािछेमा जानकािरी गिाईएको छ ।

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/ 
czaisei_seido/individual-inhabitant-tax.html

(2)  वबस्तकृत जानकािीको लावग बसोिास गरििहेको हिेक प्ान्त, हिेक गाउँपावलका/नगिपावलकामा सोरपु्छ 
गनुवाहोला। 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/individual-inhabitant-tax.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/individual-inhabitant-tax.html
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टरि ाक्िर	क्नयम
सडकबाट रेिै मावनस तथा सिािी सारनहरू आितजाित ग्छवा न्ख। सुिवषित, सहज तरिकाले आितजाित गनवा सक्े गिीकन 

सिािी वनयम पालना गिी, सडक आचिरलाई व्िहािमा उतानुवा सामावजक प्ारीको दावयत्व हो।

1-1 क्हँर्दा	सोच्न	पनने	रुराहरू

(1)	आवतजावत	गदाका	

मूलतः 	माक्नसले	दायाँ	र	सवारी	सािनले	बायाँ	पक्ट्,	समु्ख	हुने	गरी	आवतजावत	गनुकापनने	

•  सडकको दायाँ वकनािाबाट आितजाित गनुवाप्छवा । 
•  सडक-पेटी या िोड साइड भएमा, त्हाँबाट वहँड्खनुप्छवा ।

(2)	 बाटो	राट्ने	तरररा	

सुरक्क्त	स्ानबाट	बाटो	राट्ने	

•  टट्र ाविक-लाइट भएको सथान या जेब्ा रिवसङ, आकाशे पुल, बाटो पाि गनवा बनाइएको सब-िे नवजकै भएको ठाउँमा, त्हाँबाट 
बाटो काट्खने गनुवाप्छवा ।

•  "歩行者横断禁止” अथावात्ख “पैदलयात्ी बाटो काट्खन वनषेर"को साङे्वतक वचन्ह भएको ठाउँमा, कुनै पवन हालतमा बाटो 
काट्खन हँुदैन। 

•  बाटो काट्खने ठाउंमा हात उठाउने, चालक तरवा  मुख रकावाउने आवद गिेि चालकलाई बाटो काट्खन खोजेको कुिा स्ष् पािी 
सुिषिाको वनवश्त भएपव्छ बाटो काट्खने ।

•  बाटो काट्खदै गदावा पवन गावड आएको ्छ वक वनवश्त गनने ।

टरि ाक्िर-लाइटरो	अ क्ा	

•  हरियो बत्ती: अवर बढ्खने। 
•  पहेलँो बत्ती िा हरियो बत्ती वरपवरप गदावा: बाटो काट्खन सुरु गनवा हँुदैन। बाटो काट्खदा काट्खदै भए व्छटो-व्छटो बाटो काट्खने अथिा, 

बाटो काट्खन ्छोडेि िारि तिवा  नै िवकवा नु प्छवा ।
•  िातो बत्ती: बाटो काट्खन हँुदैन। 
•  वथच्े बटन भएको टट्र ाविक-लाइट भएमा: बटन वथचेि, हरियो सङे्तमा परिितवान भएको हेिेि मात् बाटो काट्खनुप्छवा ।

1

 परिच्छे द-9	 यातायात
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टरि ाक्िर-लाइट	निएरो	स्ानबाट	बाटो	राट्दा	

•  दायाँ बायाँ सबै िाम्िी देखखने ठाउँबाट बाटो काट्खनुप्छवा । 
•  बाटो काट्खनु अवर एकपटक िोवकएि, दायाँ बायाँ िाम्िी हेिेि सिािी सारन नआएको वनश्य गनुवाप्छवा । सिािी सारन नवजकै 

आउँदै गिेको भए, सिािी सारन पाि नहँुदासम्म पखखवानुप्छवा ।
•  बाटो काट्खने रिममा पवन सिािी सारन आए नआएको हेददै, वसरा अवर बढ्खनुप्छवा । ्छड्खके बाटो काट्खन हँुदैन। 

रेल-रोर-रिक्सङ्	पार	गनने	तरररा	

•  िेल-िोड-रिवसङ्ो वठक अगावड पुगेपव्छ एकव्छन िोवकएि, दायाँ बायाँ सुिवषित भएको वनश्य गनुवाप्छवा । 
•  सािरानी अलामवा बवजिहेको बेला या रिवसङ्ख -बाि ् नवा सुरु भएपव्छ, कुनै पवन हालतमा िेल-िोड-रिवसङ्ा प्िेश गनवा हँुदैन। 

(3)	 राती	सररमा	क्हँर्दा

िक्म्रलो	रगिरो	लुगा	र	टक्ल्कने	सामाग्ी	लगाउने	

िाती सडकमा वहँड्खदा, सेतो या पहेलँो चखमकलो िगिको लुगा सँगसँगै, टखल्कने वचज या LED लाइटलाई शिीि या बोकेको 
सामानमा लगाएि, सिािी सारनबाट िाम्िी देखखने बनेि वहँडौ।ँ 

1-2 साइरल	िढ्दा	सोच्न	पनने	रुराहरू

(1)	साइरल	िलाउने	क्नयम	”साइरल	सुरक्क्त	प्रयोगरो	5	क्सद्ान्"रो	पालना	

क्सद्ान्	1;	सामान्य	क्नयम	अनुसार	साइरललाई	मोटर	क्हँर्ने	बाटोमा	िलाउने,	 
अपवादरो	रूपमा	मात्	सरर-पेटीबाट	िलाउने	

•  साइकल भनेको सिािी सारन भएकोले, वसद्धान्ततः  मोटि बाटोबाट चलाउने हो। 
•  साइकल वहँड्खने बाटो भएको ठाउँमा भने, साइकल वहँड्खने बाटोबाट चलाउने हो। 
•  सडक-पेटीबाट चलाउन सवकन्छ भनेि इवगित गनने साङे्वतक वचन्हहरू भएको सडक-पेटीमा भने, 

साइकल चलाउन सवकन्छ।
•  13 िषवा भन्ा मुवनका बच्चा, 70 िषवा िा सो भन्ा मावथका िकृद्ध व्खक्, शािीरिक अशक्ता भएका व्खक्ले, सडक-पेटीबाट 

साइकल चलाउन सक्े्छन्ख।

क्सद्ान्	2;	साइरल	बायाँ	साइरबाट	िलाउने	

•  िोड साइडबाट चलाउन सवकन्छ ति पैदलयात्ीको आितजाितमा बारा पुऱयाउन 
हँुदैन।

क्सद्ान्	3;	सरर-पेटीमा	पैदल	यात्ीलाई	प्रा्क्मरता	क्दएर,	गारी	क्हँर्ने	बाटो	तिका बाट	क्बस्ारै	हाँके्	

•  सडक-पेटीबाट चलाउँदा, मोटि बाटो पवट्को साइड हँुदै तुरुन्तै िोक् वमलने गिी सुस्त गवतमा अवर बढ्खनुपनने हुन्छ।
•  पैदलयात्ीको आितजाितमा बारा पुऱयाउने डि भएमा एकव्छन िोकु् पनने हुन्छ।
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क्सद्ान्	4;	सुरक्ा	क्नयम	पालना	गनने	

•  मादक पदाथवा सेिन गिेि सिािी चलाउन वनषेर
•  दुई जना चढ्खन वनषेर 
•  साइकल-साइकल वमलेि समानान्ति रूपमा चलाउन वनषेर 
•  िा तको समयमा लाइट अन गनने
•  चौबाटोमा टट्र ाविक-लाइट पालना गनने एकव्छन िोक्े ि सुिवषित भएको वनश्य गनने

क्सद्ान्	5;	बच्ालाई	हेले्ट	लगाइक्दने	

13 िषवा भन्ा मुवनका बच्चाले साइकल चलाउँदा या 6 िषवा भन्ा मुवनका बच्चालाई वशशु िाख्ने वसटमा चढाउँदा, बच्चाको 
अवभभािकले, सिािी सारन चढ्खदा लगाउने खालको हेलमेट लगाइवदने गिौ।ँ 

अन्य	क्नयम	

•  चलाउँदा ्छाता ओढ्खने या मोबाइल िोन चलाउने काम बन् गिौ।ँ 
•  टाउको बचाउनको लावग बच्चाले मात् नभई सबै उमेिकाले हेलमेट लगाऔ ं।
•  साइकल दुरवाटनाबाट हुने हावनमा षिवतपूवतवा दवयत्व तथा आफ़नो राउचोटको लावग वबमा प्योग गनवा सवकन्छ  । यस मध् वबशेष 

गिी षिवतपुवतवाको दावयत्व पूिा गनने “साइकल षिवतपुवतवा दावयत्व वबमा आवद” टोवकयो तथा ओसाका आवद रेिै षिेत्मा सामेल नभई 
नहुने भएकोले ध्ान पुयावाउनु होला । 

लवस्तृत लवविणको िालग लनम्न वछेबसाइट हछेनु्डहोस्।

https://www.jitensha-kyogikai.jp/project/#insurance-promotion

(2)	िौबाटो	पार	गनने	तरररा	

दायाँ	मोक्रँदा	

•  टट्र ाविक-लाइट भएको बेला 
हरियो टट्र ाविक-लाइट भएको बेलामा, चौबाटोको बायाँ तिवा  हँुदै उतापवट् साइडको कनवाि सम्म वसरा अवर बढेि, िोवकएि 

वदशा परिितवान गनुवाप्छवा । सम्मुखमा भएको टट्र ाविक-लाइट हरियो भए पव्छ, अगावड प्छावड दायाँबायाँ सुिवषित भएको वनश्य 
गिेि वसरा अवर बढ्खनुप्छवा ।

•  टट्र ाविक-लाइट नभएको बेला 
प्छावड सुिवषित भएको वनश्य गिी, सडकको बायाँ वकनािा हँुदै उतापवट् साइड सम्म वसरा अवर बढेि, सुिवषित भएको 

वनश्य गिी दायाँ मोवडएि वसरा अवर बढ्खनुप्छवा । 

बायाँ	मोक्रँदा	

बायाँ मोवडँदा अगावडको सडकमा बाटो काट्खदै गिेका पैदलयात्ीको आितजाितमा बारा नपुग्े गिी चलाऔ।ँ 

एरक्छन	रोके्	साङे्क्तर	क्िन्ह	िएरो	स्ान	आक्द	

"一時停止” अथावात्ख "एकव्छन िोक्े” साङे्वतक वचन्ह भएको ठाउँमा, अिश्य पवन एकव्छन िोकेि, दायाँबायाँ सुिवषित 
भएको वनश्य गिेि अगावड जानुप्छवा । ्छलवागि नदेखखने चौबाटोबाट आितजाित गनने, ििावकलो िोडबाट बाटो काट्खने बेलामा पवन, 
एकव्छन िोकेि सुिवषित भएको वनश्य गिौ।ँ 

साइरल-रिक्सङ्-बेल्ट	िएरो	स्ान	

चौबाटो या त्सको नवजकै साइकल-रिवसङ्ख -बेटि भएमा, त्हाँबाट आितजाित गनुवाप्छवा । 

https://www.jitensha-kyogikai.jp/project/#insurance-promotion
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1-3 सवारी	सािन	(मोटरबाइर	समेत)	ररि ाइक्िङ	गदाका

•  सिािी सारन चलाउनको लावग सिािी चालक अनुमवत नवलइकन हँुदैन। 
•  वनयम उल्ङ्घन गदावा या सडक दुरवाटना हुन गएको बखतमा प्हिीले देखाउन माग गदावा, सिािी चालक अनुमवतपत् नदेखाइ 

हंुदैन ।
•  सडकको बायाँ तिवा बाट नचलाइ हंुदैन । 
•  पैदलयात्ी या साइकलको नवजकबाट गुज्रनुपदावा, सुिवषित दूिी िाखेि, विस्तािै जानुपदवा्छ। 
•  मादक पदाथवा वपएपव्छ, कुनै पवन हालतमा सिािी सारन चलाउनु हँुदैन। 
•  मादक पदाथवा वपएको व्खक्लाई आफनो सिािी सारन चलाउन वदने, सिािी सारन चलाउने व्खक्लाई 

मादक पदाथवा वपउन सल्ाह वदने, मादक पदाथवा वपएको व्खक्लाई चलाउन अनुिोर गनने जस्ता कुिाहरू 
गनुवा हँुदैन। 

•   सिािी सारन चलाउँदा वसट-बेटि नलगाइ हँुदैन। साथै, सँगै चढेको व्खक्ले पवन वसट-बेटि नलगाइ हंुदैन । 
•  6 िषवा भन्ा मुवनका बच्चाले चाइल्ड वसट प्योग नगिी हँुदैन। 
•  सिािी सारन चलाउँदा मोबाइल िोन प्योग गनुवा हंुदैन । 

लवस्तृत लवविणको िालग लनम्न वछेबसाइट हछेनु्डहोस्।

https://www.npa.go.jp/english/bureau/traffic/index.html

https://www.npa.go.jp/english/bureau/traffic/index.html
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सवारी	िालर	अनुमक्त
जापानमा सिािी सारन (मोटिबाइक समेत) या मोटि जोडेको साइकल चलाउनका लावग तलका 3 ओटा तरिकाहरू ्छन्ख। 

①  जापानको सिािी चालक अनुमवत वलने 
②		 अन्तिावावष्ट्र य सिािी चालक अनुमवतपत् वलएि चलाउने 
 (जेनेभा सखन्मा अनुबखन्त देशले जािी गिेको, तथा, वकटान गिेको ढाँचासँग वमलने कागजात) 
③		 विदेशको सिािी चालक अनुमवतपत्मा िाजदूतािास आवदले बनाएको जापानी भाषामा अनुिाद गिेको कागज 

संलग् गिेि सिािी सारन चलाउने (, खस्जिल्ाण्ड, जमवानी, फ्ान्स, बेखजियम, मोनाको, ताइिान गिी 6 देश/षिेत्) 

*  मोपेड, मोटि जोडेको साइकल अन्तगवात पनने भएकोले, ① देखख ③ मध्ेको कुनै एक तरिकाबाट चलाउनु पनने हुन्छ। 

*  ② ि ③ को सिािी चालक अनुमवतपत्ले सिािी सारन चलाउन सवकने भनेको बढीमा 1 िषवा हो।

लवस्तृत लवविणको िालग लनम्न वछेबसाइट हछेनु्डहोस्।

https://www.npa.go.jp/english/bureau/traffic/index.html

2-1 जापानरो	सवारी	िालर	अनुमक्त	क्लने

•  जापानको सिािी चालक अनुमवत वलनको लावग, वनम्न तरिकाहरू िहेका ्छन्ख। 

①		 जापानको सिािी चालक अनुमवत पिीषिा वदएि सिािी चालक अनुमवत वलने तरिका 
•  सिािी चालक अनुमवत केन्द्र आवदबाट, सीप पिीषिा (टट्र ायल), विषयगत पिीषिा (वलखखत), एवटिच्ुड टेष् 

(दृवष् शखक् आवद) वदएि पास हुनु पनने हुन्छ। 
•  मोटि डट्र ाइवभङ सु्कल (वनवदवाष् मोटि डट्र ाइवभङ सु्कल)को कोषवा पास भएमा, टट्र ायल पिीषिा वमनाहा वदइने्छ। 

②		 विदेशको सिािी चालक अनुमवतबाट जापानको सिािी चालक अनुमवतमा बदलने तरिका 
•  विदेशको सिािी चालक अनुमवत भएका व्खक्लाई, डट्र ाइवभङ बािेको आिश्यक ज्ान तथा सीप बािे जाँच 

गिेि, चलाउन कुनै व्िरान ्ैछन भन्े ठहि भएमा वलखखत पिीषिा ि टट्र ायल पिीषिा वमनाहा वदइने्छ।
•  विदेशको सिािी चालक अनुमवत वलए पव्छ, उक् देशमा 3 मवहना िा सो भन्ा मावथ बसेको हुनु पनने्छ। 
•  वनिेदन वदँदा, बसोबास िहेको प्ान्त अिखसथत प्हिीको सिािी चालक अनुमवत केन्द्रहरूमा वदन सवकने्छ। 
•  आिेदनमा आिश्यक पनने कागजातहरूको बािेमा, प्हिीको सिािी चालक अनुमवत केन्द्र आवदमा 

सोरपु्छ गनुवाहोला।

2-2 जापानरो	सवारी	िालर	अनुमक्तपत्रो	नवीररण	आक्द

सवारी	िालर	अनुमक्तपत्रो	नवीररण	

•  जापानको सिािी चालक अनुमवतपत्मा मान्य हुने अिवर िहेको हुन्छ। 
•  सिािी चालक अनुमवतपत्मा उल्ेख गरिएको ठेगानामा, निीकिर प्वरियाको लावग आिश्यक कुिाहरू लेखखएको पोस्काडवा 

आइपुग्े्छ। म्ाद वभत्मा निीकिर प्वरिया गनुवाहोला। 
•  निीकिर नगिेमा चलाउन नपाइने हुनजान्छ। 

2

https://www.npa.go.jp/english/bureau/traffic/index.html
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सवारी	िालर	अनुमक्तपत्मा	िएरो	ठेगाना	आक्दरो	पररवतकान	

•  सिािी चालक अनुमवतपत्मा लेखखएको नामथि, ठेगाना आवद परिितवान भएमा, पायक पनने प्हिी कायावालय आवदबाट 
परिितवानको प्वरिया पुिा गनुवाहोला। 

•  आिश्यक कागजात आवदको लावग विस्तकृतमा, पायक पनने प्हिी कायावालयमा सोरपु्छ गनुवाहोला।

2-3 सवारी	िालर	अनुमक्तरो	पोइन्ट	क्सस्म

•  टट्र ाविक वनयम उल्ङ्घन या सडक दुरवाटना गिेको खण्डमा, एक वनवश्त पोइन्ट आउने ग्छवा ।
•  वबगत 3 िषवाको कुल पोइन्ट अनुसाि, सिािी चालक अनुमवत िोक्का गनने या िद् गनने जस्ता काििाई हुने गिेको ्छ। 

सवारी	सािन	(मोटरबाइर	समेत)रो	स्वाक्मत्व

3-1 सवारी	सािनरो	दताका

सिािी सारन दतावा नगिेमा, उक् सिािी सारन प्योग गनवा सवकने ्ैछन। 
साथै, दतावा भइिाखेको सिािी सारन रनीको नाम या ठेगाना आवदमा परिितवान हँुदा या जापानमा प्योग नगनने हँुदा पवन दतावा 

प्वरिया आिश्यक पनने्छ। 

(1)	 दताका	प्रक्रिया	आवश्यर	हुने	बेला	र	दताका	प्रक्रियारो	नाम	

प्रयोगमा	नरहेरो	सवारी	सािनरो	दताका	प्रक्रिया	

•  प्योगमा निहेको सिािी सारन प्योग गनवा सुरु गदावा  
→ नयाँ दतावा 

प्रयोगमा	रहेरो	सवारी	सािनरो	दताका	प्रक्रिया	

•  सिािी सारन रनीको नाम या बसाइ आवदमा परिितवान भएमा  
→ परिितवान दतावा 

•  सिािी सारन रनी बदवलँदा  
→ टट्र ान्सिि दतावा 

•  सिािी सारनलाई कबावडमा फ्ाल्ा या सिािी सारनलाई विदेश पठाउँदा  
→ मेटाउने दतावा 

(2)	 दताका	प्रक्रिया	हुने	स्ान	र	सोिपुछ	ठेगाना

•  िाष्ट्र  भिी 91 ठाउँमा िहेका परििहन ब्युिोका शाखा कायावालय या सिािी सारन जाँच दतावा कायावालयहरूबाट दतावा प्वरिया गनवा 
सवकने्छ। 

•  दतावा प्वरिया बािेमा नबु्ेको कुिा बािेमा आफनो वनिास नवजकैको परििहन ब्युिोका शाखा कायावालय या सिािी सारन जाँच 
दतावा कायावालयहरूमा सोरपु्छ गनुवाहोला। 

जापानभरिका यातायात काया्डियको जानकािरी

https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/ans_system/help02.htm

3
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3-2 ग्यारेज	प्रमाण

सिािी सारन हुनको लावग, सिािी सारन रनीले सिािी सारनको िाख्ने ठाउँ सुवनवश्त 
गनुवापनने हुन्छ। 

तसथवा, सिािी सारन खरिद गिेको बेला या बसाइँ सिाइ आवदले ठेगाना परिितवान भएको 
अिसथाहरूमा, सिािी सारन दतावा प्वरिया गदावा, िाख्ने ठाउँ स्रूप सुवनवश्त गिेको सथान िहेको 
ठाउँको षिेत्ावरकािमा पनने प्हिी विभाग प्मुखबाट, सिािी सारन िाख्ने ठाउँ िहेको प्मारपत् 
(ग्यािेज प्मारपत्) प्ाति गनुवापनने हुन्छ। 

हलुका सिािी सारनको हकमा, िाख्ने ठाउँ िहेको सथानको षिेत्ावरकािमा पनने प्हिी विभाग प्मुख समषि सूचना दतावा गनुवापनने 
हुन्छ। 

पुनश्, यस्तो प्वरिया आिश्यक हुने भनेको, हलुका सिािी सारनको लावग टोवकयो महानगिीय षिेत्को 23 ओटा िाडवा ि 
केही नगिहरूमा मात् हो। त्स बाहेकको सिािी सारनको लावग टोवकयो महानगिीय षिेत्को 23 ओटा िाडवा, नगि, टोल ि केही 
गाउँपावलकाहरूमा चावहन्छ।

विस्तकृतमा ग्यािेज प्मारपत् वितिर प्वरियाको लावग, िाख्ने ठाउँ (पावकवा ङ सथल) िहेको सथानको षिेत्ावरकािमा पनने प्हिी 
कायावालयमा सोरपु्छ गनुवाहोला। 

3-3 सवारी	सािन	(रेही	मोटरबाइर	समेत)रो	जाँि

•  सिािी सारन भएका व्खक्ले कानुनले वकटान गिेको एक वनवश्त अिवर वपचे् सिािी सारनको जाँच (सिािी जाँच) गिाउनु 
पनने हुन्छ।

•  सिािी जाँच गिाउने तरिका 2 ओटा ्छन्ख। 

①		 ममकात-सम्ार	रारखानालाई	सवारी	जाँिरो	लाक्ग	क्लएर	जान	अनुरोि	गदाका
जापानमा हाल लगभग 90% मावनसले ममवात-सम्भाि कािखानालाई अनुिोर गिेि सिािी जाँचको लावग परििहन 

ब्युिोका शाखा कायावालयहरूमा वलएि जान अनुिोर गनने गिेको ि, सिािी सारनको ममवात-सम्भाि या जाँच आिँैले 
नगनने चलन िहेको ्छ। सिािी जाँचको अनुिोर सम्बन्मा, पायक पनने वनलो साइनबोडवा (वनवदवाष् कम्पनी उद्मी) पहेलँो 
साइनबोडवा िा हरियो साइनबोडवा (मान्यता प्ाति कम्पनी उद्मी) भएको ममवात-सम्भाि कािखानामा पिामशवा गनुवाहोला। 

②		 आिँैले	सवारी	जाँि	गराउन	क्लएर	जाँदा	
जापानमा, हाल लगभग 10% मावनसहरू आिँैले सिािी जाँच गिाउन वलएि जाने गदवा्छन्ख। यस अिसथामा, 

परििहन ब्युिोका शाखा कायावालयहरू भएका सिकािी सुविरा सथलमा सिािी सारन देखाएि जाँच गिाउनु पनने हुन्छ। 
यस्तो खालका सिािी जाँच गिाउन सवकने परििहन ब्युिोका शाखा कायावालयहरू िाष्ट्र  भिी 93 ठाउँ (हलुका सिािी 
सारन भए 89 ठाउँ)मा िहेका ्छन्ख। यस अिसथामा, आिश्यक ममवात-सम्भाि आवद आिँैले गनुवापनने हुन्छ। आिँैले 
गनुवापनने सिािी जाँचको प्वरिया सम्बन्मा पायक पनने परििहन ब्युिोका शाखा कायावालयहरूमा सोरपु्छ गनुवाहोला।

िाष्टरि  भिरीको परिवहन बु्यिोका शाखा काया्डियहरूको जानकािरी 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/ans_system/help02.htm

हिुका सवािरी सािनको जानकािरी 

https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_000134.html

•  सिािी जाँचमा पास भएमा मान्य हुने अिवर िाखखएको सिािी जाँच प्मारपत् ि जाँच माकवा  (खस्कि) जािी गरिने भएकाले, 
खस्किलाई सिािी सारनको अगावडको वससामा (बाइकको हकमा नम्बि प्ेटको बायां माथीको भाग) टाँस्ुहोला ि, सिािी 
सारन चलाएि वहँड्खदा अिश्य पवन सिािी जाँच प्मारपत् साथमा िाखनहोला।

https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/ans_system/help02.htm
https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_000134.html
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3-4 सवारी	सािन	क्बमा

(1)	 हजाकाना	क्बमा	(मु्िुअल	एर)

हजाकाना	क्बमा	(मु्िुअल	एर)	िन्ाले

•  सडक दुरवाटनाको पीवडतलाई िाहत प्दान गनवाका वनवमत्त, सिािी सारन या मोटिबाइक समेत सबै सिािी सारन सामेल हुन 
आिश्यक बाध्कािी वबमा हो।

•  सडक दुरवाटनाबाट अकको पषिको चोटपटक लागेमा या अकको पषिको मकृत्ु हुन गएमा, बाध्कािी वबमाबाट वबमा (म्ुचुअल एड) 
िकम भुक्ानी गरिन्छ।

•  कानून द्ािा, तपाई ंअवनिायवा बीमा वबना काि िा मोटिसाइकल चलाउन सक्ुहुन्। 
•  बाध्कािी वबमाको सदस् नभइकन सडक दुरवाटनाबाट अकको पषिलाई चोटपटक लागेमा या मकृत्ु हुन गएमा, उच्च िावशको 

उपचाि खचवा या सानत्वना िकम आिूले नवतिी हँुदैन।

लवस्तृत लवविणको िालग लनम्न वछेबसाइट हछेनु्डहोस्।

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/index.html

हजाकाना	क्बमा	(मु्िुअल	एर)मा	सामेल	हुनरो	लाक्ग

•  हजावाना वबमा (म्ुचुअल एड)मा तलका सेिा प्दायकहरूबाट सामेल हुन सवकने्छ।

①		 वबमा कम्पनी (म्ुचुअल सङ्घ)को शाखा कायावालय, एजेन्ट कायावालय आवद मािवा त
②		 मोटि या मोटिबाइकको वबरिी पसल आवद मािवा त
➂		 मोटि जोडेको साइकल या मोटिबाइकको हकमा, हुलाक अड्ा (केही सेिा प्दान नगनने कायावालय पवन ्छन्ख) का 

अलािा, केही वबमा कम्पनी (म्ुचुअल सङ्घ)ले, इन्टिनेट या कखनभवनयन्स स्ोि मािवा त

*  सामेल प्वरिया बािेमा थाहा नभएको कुिा, पायक पनने प्दायक समषि सोरपु्छ गनुवाहोला। 

(2)	 ऐक्च्र	क्बमा	(मु्िुअल	एर)

हजावाना वबमा (म्ुचुअल एड) मा सामेल भएको भए पवन, सम्पवत्त षिवतको दुरवाटना (सिािी सारन लगायतका िस्तुहरू टुटिुट 
भएमा) आवदमा वबमा िकम भुक्ानीको दायिामा पददैन।

यसथवा, हजावाना वबमा (म्ुचुअल एड) बाट भुक्ानीको दायिामा नपनने भागलाई पूवतवा गनने "ऐखच्क वबमा (म्ुचुअल एड)" िहेको 
्छ।

हजा्डना लबमा (मु््ुचअि एर) ि ऐक्च्क लबमा (मु््ुचअि एर)को ििक

हजा्डना लबमा (मु््ुचअि एर) ऐक्च्क लबमा (मु््ुचअि एर)

सदस् हुने तरिका बाध्कािी सदस्ता 
ऐखच्क सदस्ता (वनजी वबमा कम्पनी (म्ुचुअल 
सङ्घ) आवद) 

षिवतपूवतवाको दायिा िैयखक्क षिवतपूवतवा मात् 

• िैयखक्क षिवतपूवतवा 
• िस्तुगत षिवतपूवतवा 
• शािीरिक राउचोट
• सिािी सारनको षिवतपूवतवा आवद, सम्ौता 

अनुरूप विवभन् 

षिवतपूवतवा िावश अवरकतम सीमा तोवकएको 
अवरकतम सीमा, सम्ौता अनुसाि ििक-
ििक

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/index.html
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सरर	दुरकाटना	आइपरेरो	अवस्ामा	रे	गनने

4-1 सवारी	रोके्

•  तत्ाल सिािी हाँक् बन् गनुवाहोस्ख।
•  अरू यातायातमा बारा नपुग्े गिी, सिािीलाई सडकको ्ेछउ या खाली ठाउँ आवद सुिवषित सथानमा सानने।

4-2 एमु्बलेन्स/प्रहरीलाई	खबर	गनने

•  राइते व्खक् भएमा, एम्बुलेन्स (टेवलिोन नं. 119) बोलाउनु प्छवा । 
•  एम्बुलेन्स नआइपुगुनजेल सम्म राइते व्खक्लाई अनािश्यक चलाउने नगिी, अपिेटिको वनदनेशन 

अनुसिर गददै, िक्श्ाि आवद िोक् सवकने परिवरको प्ाथवमक उपचाि गनुवाहोस्ख। 
•  राइते व्खक् भएपवन नभएपवन, प्हिी (टेवलिोन नं. 110) मा खबि गनदैपनने हुन्छ।
•  प्हिी नआउनजेल सम्म दुरवाटना सथल ्छोडेि जान हँुदैन। 
•  प्हिी आइपुगेपव्छ दुरवाटनाको खसथवत रिपोटवा गिेि, रटनासथलको जाँचबु् गिाउनु प्छवा । 

4-3 क्िक्रत्ररो	क्नदान

•  दुरवाटना भएको समयमा, चोटपटक नलागेको, हलुका चोटहरू हो भन्े लागेपवन, पव्छ गम्भीि चोटपटक िहे्छ भनेि थाहा हुने 
पवन हुनसक्छ। 

•  चाँडै नै वचवकत्सकबाट वनदान गिाइिाखदा िाम्ो होला। 

लवस्तृत लवविणको िालग लनम्न वछेबसाइट हछेनु्डहोस्।

https://www.npa.go.jp/english/bureau/traffic/index.html

4-4 सरर	दुरकाटना	प्रमाणपत्रो	क्नवेदन

•  सडक दुरवाटना पश्ात्ख विवभन् टेिा प्ाति गदावा अपनाउनु पनने प्वरियामा "सडक दुरवाटना प्मारपत्" आिश्यक पनने हुन्छ।
•  "सडक दुरवाटना प्मारपत्", जापान सेि डट्र ाइवभङ सेन्टिमा वनिेदन वदएि वलन सवकन्छ। वनिेदनको प्वरिया बािेमा, दुरवाटनाको 

सूचना दतावा गिेको प्हिी कायावालयमा सोरपु्छ गनुवाहोला।
•  पुनश्, प्हिीमा सूचना दतावा नगिेको दुरवाटनाको "सडक दुरवाटना प्मारपत्" को लावग वनिेदन वदन सवकने ्ैछन। सडक दुरवाटना 

हुनगएमा अिश्य पवन प्हिीलाई खबि गनुवाहोला

जापान सछेि ररि ाइलभङ सछेन्ि

https://www.jsdc.or.jp/center/tabid/106/Default.aspx

4

https://www.npa.go.jp/english/bureau/traffic/index.html
https://www.jsdc.or.jp/center/tabid/106/Default.aspx
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आपतरालीन	टेक्लिोन	सेवा

1-1 आरक्स्र	क्बरामी/िोटपटर,	आगलागी	आक्द(119	नम्बर)

आकखमिक वबिामी/चोटपटक, आगलागीको बेलामा 119 मा टेवलिोन गनुवाहोस्ख।

आरक्स्र	क्बरामी	िएमा,	िोटपटर	लागेमा	

①		 119 मा टेवलिोन गदावा, अपिेटिले "आगलागी हो वक? इमिजेन्सी हो?” भनेि जापानी भाषामा सोध्े हुनाले, "क्ूक्ू 
देसु अथावात्ख इमिजेन्सी हो।” भनेि जापानी भाषामै बताउनुहोस्ख। 

②		 एम्बुलेन्स आउनुपनने सथान या ल्ाण्डमाकवा हरू बताउनुहोस्ख।
③		 स्ासथ वबग्रेको व्खक्को लषिर ि उमेि बताउनुहोस्ख।
④		 तपाईँको नाम ि सम्पकवा  ठेगाना बताउनुहोस्ख।

तिको वछेबसाइटबाट एमु्बिछेन् बोिाउनछे तरिका हछेन्ड सलकनछ (बहुभाषामा सछेवा प्रदान)। 

https://www.fdma.go.jp/html/life/gaikokujin_kyukyusya_guide/index.html

आगलागीरो	बेलामा	

①		 119 मा टेवलिोन गदावा, अपिेटिले "आगलागी हो वक? इमिजेन्सी हो?” भनेि जापानी भाषामा सोध्े हुनाले, "खावज 
देसुका अथावात्ख आगलागी हो।” भनेि जापानी भाषामै बताउनुहोस्ख।

②		 आगलागीको सथान बताउनुहोस्ख। 
③		 तपाईँको नाम ि सम्पकवा  ठेगाना बताउनुहोस्ख।

1

 परिच्छे द-10	 आपत-क्वपद्

https://www.fdma.go.jp/html/life/gaikokujin_kyukyusya_guide/index.html
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1-2 सरर	दुरकाटना/आपराक्िर	क्क्त	(110	नम्बर)

•  सडक दुरवाटना या आपिावरक रटना आइपिेि, प्हिी अवरकािीलाई तुरुन्तै बोलाउन पदावा 110 मा टेवलिोन गिेि प्हिी 
कन्टट्र ोलमा रिपोटवा गनुवाहोला।

•  110 मा टेवलिोन गिेमा, अपिेटिले मु्तया वनम्न कुिाहरूको प्श्न गनने भएकाले, नआवत्तकन, सकेसम्म सही जबाि वदनुहोला।

①		 कवहले, कहाँ, के भएको वथयो
②		 तपाईँको नाम, सम्पकवा  ठेगाना
③		 दुरवाटनाको अकको पषि या अपिारीको वलगि, व्खक् सङ्ख ्ा, उमेि, पवहिन आवद 
④		 चोटपटक लागेको व्खक् ्छन्ख वक ्ैछनन्ख 

•  आिूले टेवलिोन गनवा नसक्े अिसथामा नवजकै िहेको व्खक्लाई सहायताको लावग अनुिोर गनुवाहोला।
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क्वपद्

2-1 समुन्द्री	आँिी	या	'एरक्त्त	िारी	वराकात्'

•  ऋतु परिितवान हुने बेलामा दवषिरको तातो िायु ि उत्तिको वचसो िायु ठोखक्कने बोडवाि लाइन (अग्र पङ्ख वतको िेखा) जापानको 
आकाशमा अड्खवकएि िहनाले अक्सि भािी िषावात्ख हुने गदवा्छ। 

•  समुन्द्री आँरी या अग्र पङ्ख वतको िेखाले उत्पन् गिाउने न्यून चापीय िायु जापानको नवजकबाट गुवज्रने बखतमा ििावकलो 
परिवरमा भािी िषावात्ख हुने ग्छवा । 

•  भौगोवलक बनोटको प्भािहरूले गदावा मावथ बग्े हािाको प्िाह उच्च भएि बनेको बादल (क्ुमुलोवनम्बस) एउटै सथानमा तह 
बाखक्लएि, उही सथानमा लगाताि भािी िषावात्ख ('एकवत्त भािी िषावात्ख') हुन जाने गदवा्छ।

•  यस्तो खालको भािी िषावातहरूले, भूस्खलन या बाढी ल्ाउने ि ठूलो षिवत गिाउने भएकोले सािरानी अपनाउनुपनने हुन्छ।

(1)	खोला-नदीमा	बाढी	

•  भािी िषावात्ख आवदको कािरले खोला-नदीको पानी ओभि-फ्ो भएि बाढी आएमा भिनहरू डुब्े, मावनसलाई बगाउने 
हुनसक्छ।

•  बाढीबाट जीिन िषिा गनवाको लावग वनम्न वरियाकलाप गनुवाप्छवा । 

तयारी	गनने	

पवहले देखख नै हाजाडवा म्ापआवद प्योग गिेि डुबानमा पनने डि भएको सथान तथा सेटिि, रि आवदबाट सेटििसम्मको 
सुिवषित बाटो थाहा पाई िाख्ने कुिा महत्वपूरवा हुन्छ ।

हाजार्ड म्ाप

विपद्ख  आइपनने डि भएको सथान लेखखएको नक्सा हो।

लवस्तृतमा तिको वछेबसाइटमा हछेनु्डहोिा।

https://disaportal.gsi.go.jp/
 

िारी	वराकात्	हँुदा	

①		 मौसम विज्ान विभाग आवदले जािी गनने प्कोप िोकथाम मौसमको सूचना आवदको आरािमा, खतिा ्छ भन्े 
लागेमा आिँैले सोचेि सुिवषित सथानमा जानुप्छवा ।

②  गाउँपावलका/नगिपावलकाबाट ‘आश्य वलने जानकािी’ प्सािर भएपव्छ, खतिायुक् सथानबाट सुिवषित सथानमा 
आश्य वलन जानुप्छवा । 

③  आश्य वलन जाने तरिका बािेमा "3 आश्य" मा हेनुवाहोला। 

2

https://disaportal.gsi.go.jp/
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(2)	 िूस्खलन	

भूस्खलन भनेको, भािी िषावात्ख आवदको कािरले माटो, ढंुगा ि बालुिा चलायमान भएि आउने विपद्ख  हो। पहाड या चट्ानबाट 
पवहिो खस्े, ढंुगा तथा माटो ि बालुिाहरू बगै् आएि भिनहरू भत्ाउने, पुनने, सडक पाि गनवा नसक्े आवद हुन सक्छ।

भूस्खलनबाट जीिन िषिा गनवाका वनवमत्त वनम्न वरियाकलापहरू गनुवाप्छवा । 

तयारी	गनने

पवहले देखख नै हाजाडवा म्ाप आवद प्योग गिेि भूस्खलनमा पनने डि भएको सथान तथा सेटिि, रि आवदबाट सेटििसम्मको 
सुिवषित बाटो थाहा पाई िाख्ने कुिा महत्वपूरवा हुन्छ ।

िारी	वराकात्	हँुदा

①		 मौसम विज्ान विभाग आवदले जािी गनने प्कोप िोकथाम मौसमको सूचना आवदको आरािमा, खतिा ्छ भन्े 
लागेमा आिँैले सोचेि आश्य वलन जानुप्छवा ।

②  गाउँपावलका/नगिपावलकाबाट ‘आश्य वलने जानकािी’ प्सािर भएपव्छ, खतिायुक् सथानबाट सुिवषित सथानमा 
आश्य वलन जानुप्छवा ।

③  आश्य वलन जाने तरिका बािेमा "3 आश्य" मा हेनुवाहोला। 

2-2 िूरम्प

•  जापानको आसपासमा, रेिै प्ेटहरू अिखसथत िहेको ि, यसले गदावा जवटल वकवसमका शखक् सञ्य हुने भएकोले, संसाि भिीमै 
प््ात भूकम्प आइिहने भूभागको रूपमा वचवनने गिेको ्छ।

•  भूकम्प आएको बेलामा, पवहला, आफनो जीिन आिँैले िषिा गनने, सथानीय व्खक्हरूसँग 
सहकायवा गिेि जीिन िषिा गनने जस्ता कुिाहरू अत्न्त जरुिी हुन्छ।

•  भूकम्पबाट जीिन िषिा गनवाका वनवमत्त पवहल्ै देखख वनम्न वरियाकलाप गनुवाप्छवा । 

तयारी	गनने

①		 भूकम्प आएमा आश्य वलने सथान बािेमा परििािसँग ्छलिल गरििाखन प्छवा ।
②		 सथानीय रूपमा आयोजना हुने 'विपद्ख  िोकथाम पूिावाभ्ास'मा सहभागी भएि, सथानीयले गनने गिेको प्यास बािेमा 

बुझ्नप्छवा ।
③		 न्यूनतम 3 वदनको भाग बिाबि (सकेसम्म 1 हतिा बिाबिको भाग)को खाद् सामाग्री/वपउने पानी या चोटपटकको 

उपचािमा प्योग गनवा सवकने सामानहरू व्िसथा गनुवाप्छवा । 
④		 िवनवाचि नढलन ेगिी अचल (वभत्तामा विक्स आवद गिेि) बनाएि िाखनप्छवा । यवद ढली हालेपवन केही नहुने गिी 

िाख्ने ठाउँमा विचाि पुऱयाउने। 

म्ालनिचु्र ि लसन्ो (भुकम्रीय तरीव्रता)

•  म्ावग्च्ुडले भूकम्पको परिमारलाई सङ्ख ्ामा व्क् गदवा्छ। म्ावग्च्ुडको मान 1अङ् ठूलो भएमा, त्सको शखक् करिब 32 गुरा 
हुने्छ। 

•  वसन्ो (भुकम्पीय तीव्रता)ले, उक् सथानमा भूकम्पले गिाएको कम्पनको तीव्रतालाई व्क् गदवा्छ। मौसम विज्ान विभागले, वसन्ो 
(भुकम्पीय तीव्रता)लाई 10 तहमा (0, 1, 2, 3, 4, 5 भन्ा कम, 5 भन्ा बवढ, 6 भन्ा कम, 6 भन्ा बवढ, 7) िवगवाकिर गिेको ्छ।

•  यी जानकािीहरू वटभी, िेवडयो, इन्टिनेट आवदबाट हावसल गनवा सवकन्छ। 
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िूरम्प	आएरो	बेलामा

भूकम्प आएमा नआवत्तकन वरियाकलाप गनुवाहोस्ख। कस्तो खालको वरियाकलाप गनने भनेि, भूकम्प आउँदा आिू िहेको सथान 
अनुसाि ििक पनवा आउने भएकोले, तलको बुँदामा ध्ान पुऱयाउनुहोला।

①	 	 शान्	पूवकार	क्रियारलाप	गनने
•  रि या भिन वभत् हँुदा

कम्पनले खसेको सामानबाट टाउको जोगाउनको लावग, बवलयो टेबुलहरूको मुवन शिीि लुकाउने ि, 
कम्पन निोवकउनजेल सम्म पखखवाने गनुवाप्छवा ।

•  बावहि वनक्लेको अिसथामा
भिनको नवजकै हँुदा, साइनबोडवा या भिनको पखावाल या झ्ालको वससा खसेि लाग् सक्े भएकोले, ब्याग 

आवदले टाउको जोगाएि, सुिवषित सथान तिवा  आश्य वलनुप्छवा । 
•  मोटिमा चढेको अिसथामा 

कम्पन महसुस भएपव्छ, नहडबडाइकन मोटिलाई सडकको बायाँ तिवा  िोकेि इखनजन बन् गनने गनुवाप्छवा । 
साँचो रुसािेकै अिसथामा मोटिबाट ओलनेि, वहँडेि सुिवषित सथान तिवा  गएि आश्य वलने।

②		 आगो	व्यवस्ापन
भूकम्पको कािरले आगलागी हुन गयो भने ्न्ख रेिै ठूलो षिवत हुन जान्छ। 

•  कम्पन िोवकएपव्छ भान्छा या स्ोभ आवदको आगो वनभाउनु प्छवा । 
•  यवद आगो लागी हालेमा, िायि एक्सवटनगुइसि आवदले सकेसम्म आगो वनभाउनु प्छवा । 
•  भूकम्प पश्ात्ख ग्याँस चुहािट हुनसक्े भएकोले आगो बालनु हँुदैन। 

③		 सुरक्क्त	स्ानमा	आश्रय	क्लन	जाने	
भूकम्पद्ािा रि लड्खने या आगलागी भएि खतिा उत्पन् हुने हुनसक्छ।

•   पहाडको नवजकैवति पवहिो खस् सक्े भएकाले, कम्पन िोवकएपव्छ यथाशक् चाँडो, बसोबास िहेको 
गाउँपावलका/नगिपावलकाले वनवदवाष् गिेको आश्य सथलमा आश्य वलनुप्छवा । 

•  भूकम्पको कािर वबजुली कावटएको सथानमा पुन वबजुली आउंदा वबद्ख वतय सामानबाट आगोलावग हुने सम्भािना 
भएकोले सेटििमा जानु अवर ब्ेकि (मु् खस्च) वनभाउने ।

④		 क्छमेरी	क्बिरो	सहरायका,	एरले	अरकोलाई	गनने	सहायता	
विपद्ख  आइपिेको बेलामा, व्छमेकी व्खक्हरू वबच एकले अककोलाई सहायता गनुवा महत्त्वपूरवा हुन्छ। 

•  विशेषतः  एक्लै जीिन वनिावाह गनने िकृद्ध व्खक् या शािीरिक रूपमा अशक् व्खक्हरूलाई बोलाएि, सहकायवा गददै 
एकले अककोको सहायता वदनुप्छवा । 

⑤		 सही	जानरारी	हाक्सल	गनने	
ठूलो भूकम्प आएपव्छ, विवभन् जानकािीहरू सुन्मा आइन्छ। 

•  वटभी, िेवडयो, मोबाइल टवमवानल या 'प्शासवनक विपद्ख  िोकथाम िायिलेस माइक'को जानकािीहरूको आरािमा, 
ताजा सही जानकािी हावसल गिेि शान्तपूिवाक वरियाकलाप गनुवाप्छवा । 

'भयूकम् सम्बन्धरी आपत्ािरीन ब्छेलकङ नु्यज' (साविानरी सयू्चना)

•  मौसम विज्ान विभागल,े अवरकतम वसन्ो (भुकम्पीय तीव्रता) 5- िा सो भन्ा मावथ हुन ेपूिावानमुान गऱयो भन,े वसन्ो (भुकम्पीय तीव्रता) 4 िा सो 
भन्ा मावथको कम्पनको पूिावानमुान गरिन ेषिते्लाई लवषित गिेि 'भूकम्प सम्बन्ी आपत्ालीन बे्वकङ नु्यज' (सािरानी सूचना) जािी गनने ग्छवा । 

•  वटभी, िेवडयो, मोबाइल टवमवानल, 'प्शासवनक विपद्ख  िोकथाम िायिलेस माइक' आवदबाट 'भूकम्प सम्बन्ी आपत्ालीन ब्ेवकङ न्युज’ 
प्सािर हुने्छ। 

भयूकम् ि 'भयूकम् सम्बन्धरी आपत्ािरीन ब्छेलकङ नु्यज' बािछेको लभलरयो (अङ्ग्छेजरी भाषा/ल्चलनयाँ भाषा/दलक्षण  
कोरियािरी भाषा/जापानरी भाषा)

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/sokuho_dvd/index.html

िूरम्परो	आरक्स्र	सुिना	आएमा	नआक्त्रन	सुरक्क्त	रहने	!

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/sokuho_dvd/index.html
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2-3 सुनामी

•  समुन्द्रको वपँर मुवन ठूलो भूकम्प आएमा समुन्द्रको वपँरबाट ्छचखल्कएि पानी मावथ 
आउने, तल जाने हुन्छ। यसको कािरले, समुन्द्री सतह अखसथि भएि ठूलो ्छालको 
रूपमा चािैतिवा  िैवलनुलाई सुनामी भवनन्छ।

•  "सुनामी आउनु अगावड अिश्यपवन पानीको तह रट्ख्छ" भन्े कथन िहेको ्छ ति, 
त्स्तो हुन्छ नै भन्े हँुदैन।

तयारी	गनने

सुनामीबाट जीिन िषिा गनवाका वनवमत्त, पवहले हाजाडवा म्ापहरू प्योग गिेि आश्य सथल वनश्य गिी, आफनो रि वतिबाट 
आश्य सथल सम्मको सुिवषित मागवा वनश्य गिेि िाखन महत्त्वपूरवा हुन्छ।

सुनामी	आउला	जस्ो	(अ्वा	आएरो)	बेलामा	

समुन्द्री तटमा सुनामी आएको देखेि सुिवषित सथान तिवा  भाग् सुरु गिेि भ्ाउन सवकँदैन। वनम्न कुिाहरूमा ध्ान पुऱयाएि 
आश्य सथल तिवा  भाग्ुहोस्ख। 
•  समुन्द्र या 'नदीको सगिम सथल' नवजकै बवलयो कम्पन महसुस भएको बेलामा तथा कमजोि कम्पन भएपवन लामो समय सम्म 

मन् भूकम्प महसुस भएको बेलामा, तुरुन्तै समुन्द्री तट या 'नदीको सगिम सथल'बाट टाढा भएि, अग्ो ठाउँ या आश्य वलने 
वबखल्डङ जस्ता अग्ा सथानमा आश्य वलनुप्छवा ।

•  भूकम्प महसुस नभएपवन, मौसम विज्ान विभागबाट सुनामी सािरानी सूचना जािी गिेको बेलामा तथा सथावनय वनकायबाट 
सेटििमा जाने वनदनेशन आएमा, तत्ालै समुन्द्री तट या 'नदीको सगिम सथल'बाट टाढा गएि, अग्ो ठाउँ या आश्य वलने 
वबखल्डङ जस्ता अग्ा सथानमा आश्य वलनुप्छवा ।

•  वटभी, िेवडयो, मोबाइल टवमवानल, 'प्शासवनक विपद्ख  िोकथाम िायिलसे माइक', अङ्ख ग्रेजी भाषा संस्किरको मौसम विज्ान 
विभागको िेबसाइट या Safety tips आवदबाट सही जानकािी हावसल गनुवाप्छवा ।

•  सुनामीको ्छाल पटक-पटक िकने ि आउने भएकोले, सािरानी सूचना/चेतािनी सूचना नहटाइनजेल सम्म समुन्द्री तट या 
'नदीको सगिम सथल'को नवजकै जानु हँुदैन।

सुनामरी झण्डा

•  सन 2020 जुन मवहनादेखख सामुवद्क तट आवदमा बुटे्दाि ् ण्डा “सुनामी ् ण्डा” मारवा त ठूलो 
सुनामीको खतिाको सुचना, सुनामी खतिाको सुचना, सुनामी सचेतनाको सुचना जानकािी गिाउने 
कुिा हेनने ि सुन्े गिी सुचना वदने कायवा सुरु गरिएको ्छ । 

•  ”सुनामी ् ण्डा प्योग गनावाले कान नसुन्े अपांगता भएका ब्यखक् तथा ्छाल ि हािाको आिाज सुन् 
गाह्ो हुने पौवडिहेको ब्यखक्, साथै वबदेशीहरुको लावग पवन सुनामी खतिाको सुचना वदन सक्े 
भएको ्छ । 

“सुनामरी झण्डाको बािछेमा (अंग्छेजरी) 

https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/en/tsunami/tsunami_flag.html 

https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/en/tsunami/tsunami_flag.html
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2-4 ज्ालामुखी	क्वस्ोट

•  जापानमा 111 िटा सककृ य ज्ालामुखी ्छन्ख। 
•  ज्ालामुखी विस्ोट भएको बेलामा वजउ ज्ानमा खतिा पुग्े गम्भीि विपद्ख  वनखम्ने डि िहन्छ। 
•  ज्ालामुखी विस्ोटबाट जीिन िषिा गनवाका वनवमत्त वनम्न वरियाकलापहरू गनुवाप्छवा । 

तयारी	गनने

•  पवहल्ै देखख हाजाडवा म्ापबाट "आिश्यक चेतािनीको परिवर" कहाँ सम्म हो भनेि वनश्य गिी सवकन्छ।
•  पहाड चढ्खन जाने बेलामा वनम्न तयािी गनुवाप्छवा । 

①		 मौसम विज्ान विभागले जािी गनने ज्ालामुखी वबषरोट खतिा तथा 'ज्ालामुखी विस्ोट चेतािनी लेभल' सथावनय 
वनकायले तयाि पािेको हाजाडवा म्ापहरूबाट, ज्ालामुखी सम्बन्ी जानकािी हेिी िाखनप्छवा । 

②		 पहाड चढ्खन जाने सूचना दतावा गनुवाप्छवा । 
③  सञ्ािको सारन या हेलमेटको तयािी गनुवाप्छवा । 

ज्ािामुखरी लबषफ़ोट सतक्ड ता स्ि

•  ज्ालामुखी गवतवबरीको अिसथा अनुसाि “सतकवा ता आिश्यक षिेत्” ि “गनुवा पनने कायवा” तुरुन्त बुव्ने गिी जािी गरिने सुचना हो ।

•  जापानमा भएको सककृ य ज्ालामुखी मध्े 48 िटा ज्ालामुखी चलायमान ्छ (2021 अवप्लमा)

•  ज्ालामुखी वबषरोट सतकवा ता स्तिमा वनम्न 5 स्तिका ्छन्ख ।

स्ति 5 .....................  सेटििमा जाने (खतिायुक् आिावसय षिेत्बाट सेटििमा जाने)
स्ति 4 .....................  बकृद्धहरुको सेटिि (सतकवा ता आिश्यक आिावसय षिेत्को सेटििको तयािी, सहयोग 

आिश्यक पननेहरुको सेटिि आवद)
स्ति 3 .....................  पहाडमा जान मनाही (खतिायुक् षिेत्मा प्िेश वनषेर आवद)
स्ति 2 .....................  रेिटि िरिपरि वनषेर (रेिटि िरिपरिमा प्िेश वनषर आवद)
स्ति 1 ......................  सककृ य ज्ालामुखी भएको कुिामा ्ाल गनुवापनने कुिा (वबशेष गिी ्ैछन)

ज्ािामुखरी लबषफ़ोट ्चछेतावनरी/सतक्ड ता स्िको बािछेमा (अंग्छेजरी)

https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/English/level.html

ज्ालामुखी	क्वस्ोट	होला	जस्ो	(अ्वा	िएरो)	बेलामा

•  मौसम विज्ान विभागले जािी गनने ‘ज्ालामुखी विस्ोट ब्ेवकङ न्युज’, ‘ज्ालामुखी विस्ोट सािरानी सूचना’ या ‘ज्ालामुखी 
विस्ोट चेतािनी लेभल’को आरािमा, आिश्यक भएमा आिँैले वनरवाय गिेि सुिवषित सथलमा आश्य वलनु प्छवा । 

•  गाउँपावलका/नगिपावलकाबाट 'आश्य वलने वनदनेशन जािी भएमा, सुिवषित सथानमा आश्य वलनुप्छवा ।
•  पहाड चढ्खदा चढ्ख दै मावथ उखल्खखत जानकािी थाहा हुन आएको िा विस्ोट भइहालेको अिसथामा, वनम्न वरियाकलाप गनुवाप्छवा । 

①  तुरुन्तै विस्ोट भएको ठाउँबाट टाढा भाग्ुप्छवा । 
②		 पहाडमा भएका टहिा या सेटिि इत्ावदमा आश्य वलनुप्छवा । 
③		 टाउको जोगाउनका लावग हेलमेट लगाउनु प्छवा । 

https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/English/level.html
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आश्रय

3-1 आश्रय	स्ल

विपद्ख  बाट शिीिको िषिा गनवाका वनवमत्त असथायी रूपमा आश्य वलने सथान या सुविरा सथललाई आश्य सथल भवनन्छ। 

क्वपद्	आइपलाका	जस्ो	(अ्वा	आइपरेरो)	अवस्ामा	

•  सेटििको सुचना आवदको आरािमा खतिायुक् सथानबाट चाँडै नै सुिवषित सथानमा गएि आश्य वलनुप्छवा ।
•  अग्रीम रूपमा, बसोबास िहेको षिेत्मा िहेको आश्य सथल बािे बुझ्नप्छवा । 
•  आश्य सथल बािेमा, हाजाडवा म्ाप तथा हिेक गाउँपावलका/नगिपावलकाको िेबसाइट आवदबाट बुझ्न सवकन्छ।
•  पवहले नै डुिानमा पिेको आवद आश्य सथल तिवा  जान खतिा भएको अिसथामा अन्य सुिवषित सथान तिवा  भाग्े (नवजकैको 

बवलयो (िाम्िी बनाएको) भिन तिवा  भाग्े, त्ो पवन नसवकने भएमा, रिको दोश्ो तला भन्ा माथी जस्ता थोिै भएपवन सुिवषित 
ठाउँ तिवा  भाग्े) आवद, सकेसम्म जीिन िषिा हुने गवतवबरी  गिौ ं।

3-2 'आश्रय	क्लने	जानरारी'

विपद्ख  आइपलावा जस्तो (अथिा आइपिेको) अिसथामा सुिवषित सथानमा आश्य वलनको लावग ्क्काउने जानकािीलाई 
'आश्य वलने जानकािी' भवनन्छ। 

‘आश्य वलने जानकािी'हरू वनम्न खालका हुन्छन्ख। 

सतरका ता	स्र	3		बृद्	ब्क्तिहरुरो	सेल्टर

•  भनेको कस्तो जानकािी?
वबपदको कािर षिवत हुने सम्भािना भएकोले आश्य सथल तिवा  जानको लावग समय लाग्े िकृद्ध व्खक् या साना 

बालबच्चाहरूलाई आश्य वलन ्क्काउने जानकािी हो।
•  यो जानकािी प्सािर भएमा 

वनम्न व्खक्हरूले खतिायुक् सथानबाट आश्य सथलमा जान सुरु गनुवाप्छवा । 

①  िकृद्ध व्खक् 
②		 अपागि व्खक् 
③		 बालबच्चा 
④		 अन्य, आफ़नो षिमताले सेटििमा जान गाह्ो हुने ब्यखक् आश्य सथलमा जान समय लाग्े व्खक् (गभवािती आवद)
⑤		 ① देखख ④ का व्खक्सँगै आउने मावनस 
⑥  वजउ ज्ानलाई खतिा भएको महसुस गनने व्खक् 

अन्य व्खक्ले पवन आिश्यकता अनुसाि सारािार गवतवबरी बन् गिी आश्य सथलमा जाने तयािी सुरु गनने समय हो । 

3
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'सतरका ता	स्र	4			आश्रय	क्लने	क्नदनेशन	

•  भनेको कस्तो जानकािी?
विपद्ख को कािरले षिवत हुने सम्भािना उच्च िहेको अिसथामा प्सािर हुने जानकािी हो। 

•  यो जानकािी प्सािर भएमा
खतिायुक् सथानबाट सबैजना सुिषिाको सुवनवश्तता गददै वनम्न सथानमा आश्य वलन जानुप्छवा । 

①		 आश्य सथल 
②		 अन्य सुिवषित सथान (सुिवषित आरन्त/वचनजानको ब्यखक्को रि तथा होटेल आवद)

साथै, हाजाडवा म्ाप आवद हेिेि वनम्न वलखखत 3 िटा शतवा पूिा गिेमा स्वनरवाय गनवा सकेको खण्डमा रि वभत्ै बसेि सुिवषित 
िहन सक्े सम्भािना पवन ्छ ।

①	 डुिानको कािर रि ढलने, भखत्ने खतिा हुने षिेत् (रि भखत्ने आवद डुिानको सम्भािना भएको षिेत्) मा पिेको 
्ैछन भन्े कुिा 

②	 डुिानको खतिा नभएको अग्ो रिमा बवसिहेको कुिा
③	 डुिानको पानी रट्खने बेलासम्म रैयवा गनवा सक्े गिी पानी तथा खानाको प्शस्त ब्यिसथा भएको कुिा

	सतरका ता	स्र	5		आपतराक्लन	सुरक्ारो	सुक्नक्श्त

•  भनेको कस्तो जानकािी?
खसथवत अ्ै वबवग्रएि, पवहले नै वबपद आइसकेको िा वबपद नजीक आइसकेको अिसथामा प्सािर हुने जानकािी हो।

•  यो जानकािी प्सािर भएमा
सेटििमा नगएको भएमा ज्ानकै खतिा भएकोले तुरुन्त ज्ानको सुिषिा सुवनवश्त गनने । सेटििमा जाने कुिा नै खतिा 

लागेको अिसथामा केवह भएपवन ज्ान बचाउनको लावग तुरुन्त वनम्न कायवा गनुवाहोस । 

①		 नजीकको बलीयो भिनको अग्ो भागमा भाग्े 
②		 रिको दोश्ो तल्ा भन्ा माथी अवलकवत भएपवन सुिवषित सथानमा भाग्े 
आवद

"्चछेतावनरी िछेभि" सलहतको 'आश्रय लिनछे जानकािरी'

～्चछेतावनरी िछेभि भनछेको कछे ? ～
•  सुनामी बाहेकको बाढीको षिवत या भूस्खलन होला जस्तो अिसथामा, कस्तो वरियाकलाप गनुवाप्छवा  भनेि सवजलै थाहा हुने गिी प्सािर गरिने 

जानकािी हो। 

•  सन्ख 2019 देखख, 'आश्य वलने जानकािी' ि ‘विपद्ख  िोकथाम मौसमी जानकािी’ सँगसँगै प्सािर हुने गिेको ्छ।

•  चेतािनी लेभलका वनम्न 5 तहहरू िहेका ्छन्ख। 

चेतािनी लेभल 1 ........ विपद्ख  प्वतको मनोिकृवत्त उच्च बनाउने (िषावात्ख या खोलाको जानकािीहरू, वटभी या इन्टिनेटमा खोज्े।) 
चेतािनी लेभल 2 ....... आश्य वलन जाने तयािी गददै, कस्तो आश्य वरियाकलाप गनने हो, वनश्य गनने (आरु िहेको सथान खतिायुक् 

सथान हो या खतिायुक् सथानबाट कहाँ कसिी भाग्े भनेि खोज्े।) 
चेतािनी लेभल 3 ....... खतिायुक् सथानबाट िकृद्ध व्खक् आवदले आश्य वलन जाने (बुढाबुढी या बालबच्चा, भाग् समय लाग्े 

व्खक्हरू भाग्े।)
चेतािनी लेभल 4 ....... खतिायुक् सथानबाट सबैजना आश्य वलन जाने (सबैजना खतिायुक् सथानबाट सुिवषित सथान तिवा  भाग्े।) 
चेतािनी लेभल 5 ....... जीिन िषिाको लावग सकेसम्म सबैभन्ा उत्तम उपाय अपनाउने (पवहले नै विपद्ख  आइपिेको ्छ वक, नजीकै 

आएको अिसथा हो । आफनो महत्त्वपूरवा जीिन िषिा गनुवाहोस्ख!)
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3-3 आश्रय	क्लन	जाने	तरररा

िास्तविकतामा आश्य वलन जाँदा वनम्न कुिाहरूमा ध्ान पुऱयाउनुहोला। 
•  आश्य वलन जानु अगावड अिश्य पवन आगो वनभाउनु प्छवा । 
•  आश्य वलन जाँदा, सामानहरू सकेसम्म थोिै वलएि प्छावड बोक्ु प्छवा  ि, दुिै हात 

स्तन्त रूपमा चलाउन वमलने गनुवा प्छवा ।
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लरजास्ि इमिजछेन्री म्ासछेज  सछेवा

•  ठूला भूकम्प आएको जस्ता अिसथाहरूमा, टेवलिोन सम्पकवा  हुन गाह्ो हुने खसथवत आउने ग्छवा ।

•  यस्तो अिसथामा, वडजास्ि इमिजेन्सी म्ासेज सवभवास  उपलब्ध गरिन्छ। 

आतिरिक मालमिा त्ा सञ्ाि मन्ताियको वछेबसाइट पलन सािांश उल्छेख गरिएको छ।

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/net_anzen/hijyo/dengon.html

क्रजास्र	इमरजेन्सी	म्ासेज	रायल	(171)

ल्ाण्डरोन, मोबाइल रोनबाट "171" डायल गदावा, प्योग गाइडान्स अनुरूप सिल तरिकाले म्ासेजको िेकडवा या प्े गनवा सवकन्छ। 

लवस्तृतमा तिको वछेबसाइटमा हछेनु्डहोिा। 

NTT : https://www.ntt.co.jp/saitai/171.html
NTT EAST :  https://www.ntt-east.co.jp/saigai/ 

voice171/
NTT WEST : https://www.ntt-west.co.jp/dengon/

क्रजास्र	म्ासेज	बोरका	(web171)	(अङ्गे्जी	िारा/क्िक्नयाँ	िारा/दक्क्ण	रोररयाली	िारा/जापानी	िारा)	

कमप्ुटि या मिाटवािोनबाट, ल्ाण्ड्खरोन तथा मोबाइल रोनको नम्बि िाखेि सुिवषित भए नभएको  
दतावा/वनवश्त गनवा सवकन्छ 

यहांबाट प्रयोग गनु्डहोस ।

https://www.web171.jp/web171app/topRedirect/

लवस्तृतमा तिको वछेबसाइटमा हछेनु्डहोिा।

NTT EAST :  http://www.ntt-east.co.jp/saigai/web171/

NTT WEST : https://www.ntt-west.co.jp/dengon/web171/

क्रजास्र	म्ासेज	बोरका	(मोबाइल	िोन)	

मोबाइल िोन कम्पनी पवन म्ासेजको सवभवास उपलब्ध गिेका ्छन्ख । 

लवस्तृतमा तिको वछेबसाइटमा हछेनु्डहोिा।

NTT DOCOMO :  http://dengon.docomo.ne.jp/ 
top.cgi

KDDI (au)  :  http://dengon.ezweb.ne.jp/
SoftBank/ 
Y!mobile  :  http://dengon.softbank.ne.jp/

लवस्तृतमा तिको वछेबसाइटमा हछेनु्डहोिा।

NTT DOCOMO :  https://www.nttdocomo.co.jp/info/disaster/disaster_board/index.html
KDDI (au)  :  https://www.au.com/mobile/anti-disaster/saigai-dengon/
SoftBank  :  https://www.softbank.jp/mobile/service/dengon/
Y!mobile  :  https://www.ymobile.jp/service/dengon/

NTT DOCOMO KDDI (au) SoftBank Y!mobile

NTT NTT EAST NTT WEST

NTT EAST NTT WEST

NTT DOCOMO KDDI (au)
SoftBank/ 
Y!mobile

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/net_anzen/hijyo/dengon.html
https://www.ntt.co.jp/saitai/171.html
https://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171/
https://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171/
https://www.ntt-west.co.jp/dengon/
https://www.web171.jp/web171app/topRedirect/
http://www.ntt-east.co.jp/saigai/web171/
https://www.ntt-west.co.jp/dengon/web171/
http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi
http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi
http://dengon.ezweb.ne.jp/
http://dengon.softbank.ne.jp/
https://www.nttdocomo.co.jp/info/disaster/disaster_board/index.html
https://www.au.com/mobile/anti-disaster/saigai-dengon/
https://www.softbank.jp/mobile/service/dengon/
https://www.ymobile.jp/service/dengon/
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3-4 क्वपद्रो	बेलामा	उपयोगी	हुने	मौसम	जानरारी	हाक्सल	गनने

मौसम विज्ान विभागले, विपद्ख को बेलामा उपयोगी हुने मौसम जानकािी गिेको ्छ।
ती मौसम जानकािीहरू वटभी, िेवडयो, इन्टिनेट आवद मािवा त हावसल गनवा सवकन्छ। 

भािरी वषा्डत् या भयूकम् सम्बन्धरी जानकािरी (बहुभाषामा सछेवा प्रदान) 

https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html

	क्वपद्	रोर्ाम	जानरारी

लवपद् बािछेको जानकािरी तिको वछेबसाइटमा हछेनु्डहोिा। 

https://www.jma.go.jp/jma/en/menu.html

क्रक्ररुरु	(जोक्खमी	तहरो	सूिना	क्वतरण)

विपद्ख  आइपलावा जस्तो जोखखमयुक् सथान बािेमा नक्सामा हेिेि वनश्य गनुवाहोला। 

रुबान (हो्चो स्ानमा पानरी जम्नछे लवपद्) 
https://www.jma.go.jp/bosai/en_risk/ 
#elements:inund

https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html 

बाढरी (खोिाको पानरी भरिएि ओभि-फ्ो हुनछे लवपद्)
https://www.jma.go.jp/bosai/en_risk/ 
#elements:flood

https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html 

भयूस्खिन (पहार या ्चट्ानबाट पलहिो खस्छे लवपद्) 
https://www.jma.go.jp/bosai/en_risk/ 
#elements:land

https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html 

ज्ालामुखी	क्वस्ोट	िेतावनी	लेिल

ज्ािामुखरीको जानकािरी 
https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/
STOCK/kaisetsu/level_toha/ 
level_toha.htm#level_vol

https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/
STOCK/activity_info/map_0.html 

https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html
https://www.jma.go.jp/jma/en/menu.html
https://www.jma.go.jp/bosai/en_risk/#elements:inund
https://www.jma.go.jp/bosai/en_risk/#elements:inund
https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html
https://www.jma.go.jp/bosai/en_risk/#elements:flood
https://www.jma.go.jp/bosai/en_risk/#elements:flood
https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html
https://www.jma.go.jp/bosai/en_risk/#elements:land
https://www.jma.go.jp/bosai/en_risk/#elements:land
https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html
https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/level_toha/level_toha.htm#level_vol
https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/level_toha/level_toha.htm#level_vol
https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/level_toha/level_toha.htm#level_vol
https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/level_toha/level_toha.htm#level_vol
https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/level_toha/level_toha.htm#level_vol
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10 आपत-विपद्

भािरी वषा्डत् लवशछेष साविानरी सयू्चना

•  मौसम विज्ान विभागले, 'भािी िषावात्ख विशेष सािरानी सूचना' जािी गनने गिेको ्छ।

•  'भािी िषावात्ख विशेष सािरानी सूचना', केवह दशकमा एक पटक भािी बषावाको अनुमान गिी गम्भीि विपद्ख  जुनसुकै रडीमा आइहालन सक्े 
अिसथामा जािी गनने गरिन्छ।

लकलककुरु (जोक्खमरी तहको सयू्चना लवतिण)

•  मौसम विज्ान विभागले, बषावाको अनुमान आवदको आरािमा डुबान/भूस्खलन/ तुरुन्त होला जस्तो जोखखमयुक् सथानहरू नक्सामा इवगित 
गिेको "वकवककुरु (जोखखमी तहको सूचना वितिर)" गनने गिेको ्छ।

•  वकवककुरु 'जोखखमी तहको सूचना वितिर'लाई मौसम विज्ान विभागको िेबसाइटबाट हिेक 10 वमनेटमा हावसल गनवा सवकने्छ।

•  आिू िहेको षिेत्को जोखखमी तह उच्च भए नभएको जानकािी मिाटवािोनहरूबाट हावसल गिेि सक्ो चाँडो आश्य वलनको लावग जाऔ।ँ

लवपद्को समयमा उपयोगरी हुनछे जानकािरी प्रदान गनने एक्प्कछे शन "Safety tips"

•  जापानमा, विदेशी पयवाटक लवषित, विपद्ख को बेलामा उपयोगी हुने जानकािी प्दान गरिने एखप्केशन उपलब्ध ्छ।

•  यस एखप्केशनलाई मिाटवािोनमा डाउनलोड गिेमा, आफनो िरिपरि वनम्न खालका विपद्ख  आइपनवा सक्े सम्भािना िहेको कुिा अवग्रम 
रूपमा सूवचत गरिने्छ।

①		 'भूकम्प सम्बन्ी आपत्ालीन ब्ेवकङ न्युज' (चाँडै नै ठूलो कम्पन आउने भएकोले आफनो जीिन िषिा गनुवाहोस्ख भन्े चेतािनीको 
सने्श) 

②	 ‘सुनामी सािरानी सूचना’ (सुनामी आउने भएकोले अग्ो ठाउँमा भाग्ुहोस्ख भन्े चेतािनीको सने्श) 

③  ‘मौसम आवद सम्बन्ी विशेष सािरानी सूचना’ (दशकौकँो अन्तिालमा एक पटक आउने भािी बषावा तथा हुिी आवद जुनसुकै 
रडीमा आइपनवा सक्े भन्े चेतािनीको सने्श)

④	 ‘ज्ालामुखी विस्ोट ब्ेवकङ न्युज’ (विस्ोट भएकोले आफनो जीिन िषिा गनुवाहोस्ख भन्े चेतािनीको सने्श) 

⑤	 टाइरुनको जानकािी (टाइरुन नजीकै आएकोले ज्ान बचाउनुस भन्े खतिाको सुचना)

•   साथै, विपद्ख  आइपदावा उपयोगी हुने जानकािी प्योग गनवा सवकन्छ। 

①		 विपद्ख को बेलामा के गदावा वठक हुन्छ भनेि बुझ्न सवकने फ्ोचाटवा 

②  ििपिका जापानी नागरिकहरूसँग कुिा गनवाका लावग चावहने कम्ुवनकेशन काडवा 

③  विपद्ख को बेलामा आिश्यक जानकािी सङ्लन गनवा सवकने िेबसाइटको वलङ् 
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rcsc.safetyTips.android
iPhone : https://itunes.apple.com/jp/app/safety-tips/id858357174?mt=8

Android iPhone

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rcsc.safetyTips.android
https://itunes.apple.com/jp/app/safety-tips/id858357174?mt=8
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जापानरो	आवास	गृह	बारेमा	

1-1 आफनै	रर

स्ावमत्व भएको आिास गकृहलाई जापानमा आम तििमा "आफनै रि" भवनन्छ। "आफनै रि" अन्तगवात, एकल आिास गकृह या 
मान्सन भवनने सामूवहक ढाँचाका आिास गकृहहरू पदवा्छन्ख। आिास गकृह बनाउने, खरिद गनने रिममा, विवभन् प्वरिया या किाि गनुवा 
आिश्यक हुन्छ।

1-2 सावकाजक्नर	आवास	गृह

आिास गकृहले समस्ामा पिेका ि न्यून आय भएका व्खक्लाई लवषित गिेि, सथानीय सािवाजवनक िा सिकािी संसथाले सस्तो 
बहालमा प्दान गनने गिेको भाडाको आिास गकृह हो, जहाँ बस्को लावग प्ान्तहरू या गाउँपावलका/नगिपावलका वपचे् आम्ानीको 
मापदण्ड जस्ता आिश्यक सतवाहरू वकटान गरिएको हुन्छ।

1-3 UR	िारारो	आवास	गृह

अबावान िेनेसान्स एजेन्सी, UR ले व्िसथापन गनने आिास गकृहमा बस्को लावग, UR ले वकटान गनने मावसक आम्ानीको 
मापदण्ड िावश नाघ्नपनने जस्ता आिश्यक सतवा िहेका भएपवन, एक वनवश्त वभसा (2-2 हेनुवाहोला) भएमा बस् सवकने्छ।

1-4 क्नजी	िारारो	आवास	गृह

भाडामा वदने गरिएको सामान्य आिास गकृहहरू हुन्ख। रिभाडा किाि बमोवजम, रिभाडा िकमहरू भुक्ानी गिेमा जसले पवन 
आिास गकृह भाडामा वलएि बस् पाउँ्छ। पुनश्, किािको अन्तिवास्तु हिेक रि अनुसाि ििक-ििक हुने भएकोले पयावाति रूपमा 
बुझ्नपनने हुन्छ।

1

 परिच्छे द-11	 बासस्ान
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11 बासस्ान

गृह	प्रवेश	बारेमा

2-1 सावकाजक्नर	आवास	गृह

•  आिास गकृहले समस्ामा पिेका ि न्यून आय भएका व्खक् प्वत सािवाजवनक आिास गकृहहरू लवषित भएकोले, व्िसथापक 
िहने प्ान्तहरू या गाउँपावलका/नगिपावलकाका वनकायले गकृह प्िेशका लावग आ-आफना आिश्यक सतवा स्रूपका आम्ानी 
मापदण्डहरू तोक्े गिेका ्छन्ख।

•  विदेशी नागरिकको हकमा, प्चवलत गकृह प्िेश सतवाहरूका अलािा, उदाहिरको लावग, 1 िषवा िा सो भन्ा मावथको वभसा बाँकी 
भएको िा एक िषवा िा सो भन्ा पवहला देखख जापानमा िहँदै आएको जस्ता आिश्यक सतवा तोवकएको हुनसक्छ।

•  सािवाजवनक आिास गकृहमा प्िेश गनने चाहना भएमा, आिास गकृहको व्िसथापन गरििहेका प्ान्तहरू या गाउँपावलका/
नगिपावलकाका वनकायमा आिेदन वदनुपनने्छ। 

•  गकृह प्िेश सतवा या आिेदन विवर आवद बािे, विस्तकृतमा, बस् चाहनुभएको आिास गकृहको व्िसथापन गरििहेका प्ान्तहरू या 
गाउँपावलका/नगिपावलकाका वनकायमा सोरपु्छ गनुवाहोला।

2-2 UR	िारारो	आवास	गृह

•  अबावान्ख िेनेसान्स एजेन्सी, UR ले तोके अनुसािको मावसक आम्ानीको मापदण्ड िावश नाघ्नपनने जस्ता आिश्यक सतवाहरू िहेका 
हुन्छन्ख। 

•  विदेशी नागरिक भएमा, वभसाको प्काि वडप्ोम्ावटक स्ाटस, अविवसयल स्ाटस, स्ेशल पमावानेन्ट िेवसडेन्ट, मध्म िा 
दीरवाकालीन बसोबासी (पमावानेन्ट िेवसडेन्ट समेत।) ले बस्को लावग गकृह प्िेश गनवा पाउने्छन्ख।

•  गकृह प्िेश आिदेन विवर या आिेदन मागको अिसथाहरू बुझ्नको लावग, विस्तकृतमा UR सेल्स सेन्टिहरूमा सोरपु्छ गनुवाहोला। 

2-3 क्नजी	िारारो	आवास	गृह

•  जापानमा वनजी भाडाको आिास गकृह खोज्े विदेशी नागरिकका वनवमत्त, “अपाटवामेन्ट सचवा गाइडबुक अथावात्ख कोठा खोज्े 
गाइडबुक", “वबदेशीहरुको लावग भाडाको रिमा प्िेश गनने मागवादशवान" तयाि गरिएको ्छ।

•  ”अपाटवामेन्ट तथा कोठा खोज्े गाइडबुक” मा वनम्न वलखखत कोठा खोज्ा उपयोगी हुने जानकािीहरू उल्ेख गरिएको हुनाले, 
सन्भवा सामाग्री स्रूप प्योग गनुवाहोला। 

①		 जापानमा भाडाको आिास गकृह खोज्े तरिका/किाि गदावाको प्िाह 
②		 आिश्यक कागजात तथा लागत 
③		 गकृह प्िेशको प्वरिया 
④		 जापानका रिहरूमा बस्ाका वनयम 
⑤		 ्छोड्खने प्वरिया 
⑥		 कोठा भाडामा वलँदा थाहा पाइिाखे िाम्ो हुने रियल से्ट सम्बन्ी शब्दािली 

आवद 

•  ”वबदेशीहरुको लावग भाडाको रि प्िेशको मागवादशवान” मा जापानमा कोठा खोज्ा उपयोगी आरािभूत जानकािी तथा वबदेशी 
भाषामा सेिा वदन सक्े रियल से्ट (रुदोसान) पसलको िेबसाइट आवद परिचय गिाईएको ्छ ।

भयूलम पयूवा्डिाि यातायात त्ा पय्डटन मन्ताियको वछेबसाइट 

लवस्तृतमा तिको वछेबसाइटमा हछेनु्डहोिा। 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000017.html

2

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000017.html
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”अपाटकामेन्ट	त्ा	रोठा	खोजे्	गाइरबुर”

जापानी भाषा-JAPANESE- http://www.mlit.go.jp/common/001317843.pdf

अङ्ख ग्रेजी भाषा-ENGLISH- http://www.mlit.go.jp/common/001317844.pdf

वचवनयाँ भाषा-CHINESE- http://www.mlit.go.jp/common/001317845.pdf

दवषिर कोरियाली भाषा-KOREAN- http://www.mlit.go.jp/common/001317846.pdf

स्ेनी भाषा-SPANISH- http://www.mlit.go.jp/common/001317847.pdf

पुतवागाली भाषा-PORTUGUESE- http://www.mlit.go.jp/common/001317848.pdf

वभयतनामी भाषा-VIETNAMESE- http://www.mlit.go.jp/common/001316936.pdf

नेपाली भाषा-NEPALI- http://www.mlit.go.jp/common/001316937.pdf

थाइ भाषा-THAI- http://www.mlit.go.jp/common/001312581.pdf

इन्डोनेवशयाली भाषा-INDONESIAN- http://www.mlit.go.jp/common/001312584.pdf

बमनेली भाषा-MYANMAR- http://www.mlit.go.jp/common/001312587.pdf

कम्बोवडयाली भाषा-KHMER- http://www.mlit.go.jp/common/001312589.pdf

तागालोग(विवलवपनी) भाषा-TAGALOG- http://www.mlit.go.jp/common/001312590.pdf

मगिोवलयन भाषा-MONGOLIAN- http://www.mlit.go.jp/common/001312591.pdf

 जापानी भाषा अङ्ख ग्रेजी भाषा वचवनयाँ भाषा दवषिर कोरियाली भाषा

 स्ेनी भाषा पुतवागाली भाषा वभयतनामी भाषा नेपाली भाषा

 थाइ भाषा इन्डोनेवशयाली भाषा बमनेली भाषा कम्बोवडयाली भाषा

 तागालोग(विवलवपनी) भाषा मगिोवलयन भाषा

http://www.mlit.go.jp/common/001317843.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001317844.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001317845.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001317846.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001317847.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001317848.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001316936.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001316937.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001312581.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001312584.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001312587.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001312589.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001312590.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001312591.pdf
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“लबदछेशरीहरुको िालग भाराको ििमा प्रवछेश गनने माग्डदश्डन"

https://www.mlit.go.jp/common/001334734.pdf

लवदछेशरी नागरिकिछे भारामा लिन लमलनछे ििको जानकािरी 

https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php (JAPANESE)

https://www.mlit.go.jp/common/001334734.pdf
https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php


117

परिच्
छेद-1

परिच्
छेद-3

परिच्
छेद-2

परिच्
छेद-4

परिच्
छेद-5

परिच्
छेद-6

परिच्
छेद-7

परिच्
छेद-8

परिच्
छेद-9

परिच्
छेद-10

परिच्
छेद-11

परिच्
छेद-12

जीवनयापन	गदाकारो	क्नयम

1-1 िोहर

(1)	िोहर	क्नरालने	आिारिूत	क्नयम	

िोहि वनकाल्ा, वनम्न वलखखत कुिाहरू पालना गनुवापनने हुन्छ। 
•  िोहिको प्काि अनुसािको िोहि वनकालने सथान ि वदन (बाि) पालना गनुवाप्छवा  
•  कहाँ, कस्तो प्कािको िोहि वनकालने भन्े कुिामा, बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकाको वनयम अनुसाि गनुवाप्छवा

*  सामान्यतया, िोहिलाई, िोहि सङ्लन गरिने वदनको वबहानमा वनकालने गरिएको ्छ। 
*  वनयमले वनरावािर गिेको प्काि बाहेकको िोहि वनकालने, वनरावारित बाहेकको सथानमा िोहि वनकालने गिेमा 

सङ्लन हुने ्ैछन। 
*  बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलका अनुसाि, गाउँपावलका/नगिपावलकाले वनवदवाष् गिेको सशुल्क ्ोला 

प्योग गिेि िोहि वनकालनुपनने पवन हुनसक्छ। 

लवलभन्न प्रकािका िोहिका उदाहिण (बसोवास गरििहछेको स्ालनय लनकायको लनयम पािना गनने)

जिाउनछे िोहि 
भान्छाबाट वनक्लने गलने िोहि हुन्ख या कागजका  
िोहि इत्ावद 

नजिाउनछे िोहि िुटेको प्ेट या कप, रातु, वससा इत्ावद

पुनप्र्डयोग योग्य िोहि 
बोतल, क्ान, पेट बोतल, अखबाि, वकताब, प्ाखस्कका हालने भाँडा, 
कागजको काटुवान इत्ावद 

बतृहदाकाि िोहि 
िालने बेलामा विसजवान या रिसाइकल गनवाको 
लावग पैसा लाग्े हुन्छ 

टेबुल, कुसणी जस्ता िवनवाचि, साइकल, वसिक-डसना इत्ावद 

ििायसरी लवद्तरीय उपकिणजन्य िोहि 
िालने बेलामा रिसाइकल गनवाको लावग पैसा 
लाग्े हुन्छ 

एअि कखन्डसन, वटभी, िेवफ्जेिेटि/वडप-वफ्ज, िावसङ्ख  मेवसन/कपडा 
सुकाउने मेवसन इत्ावद

1

 परिच्छे द-12	 दैक्नर	जीवनयापन	गदाकारो	
क्नयम	त्ा	िलनहरू
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खाना बनाइ सकछे  पलछको तछेि

तेललाई भान्छाको वसन्मा बगाउनु हँुदैन। भाँडा वभत् रेिै पवत्का हाल्ो भने पवत्काले तेल सोस्े भएकोले उक् पवत्कालाई "जलाउने 
िोहि" मा िालनुप्छवा । 

ििायसरी लवद्तरीय उपकिणजन्य िोहि

वनम्न वलखखत रिायसी विद्ख तीय उपकिरहरू नयाँ सँग साट्खने अथिा वडस्ोज गनने भएमा, उक् रिायसी 
विद्ख तीय उपकिरको रिसाइकल शुल्क तथा संकलन ढुिानी शुल्क वतनुवापनने हुन्छ। 

•  एअि कखन्डसन

•  वटभी

•  िेवफ्जेिेटि/वडप-वफ्ज

•  िावसङ्ख  मेवसन/लुगा सुकाउने मेवसन

 साथै, नष् गनने बेलामा संकलन/ढुिानी गनने अनुमवत प्ाति ब्यिसायीलाई अनुिोर गनुवा प्छवा  । कुन ब्यिसायीलाई अनुिोर गिेमा हुने हो 
थाहा नभएमा बसोिास गरििहेको सथानीय वनकायमा सम्पकवा  गनुवाहोस ।

रिसाइकि शुल्कको भुतिानरी स्ि, पुिानो सामानको लरिि 
①  नयाँ सामानसँग साट्खने भए

•  नयाँ सामान वकन्े पसल

पसल वपचे् वलने तरिका ििक पनने भएकोले, विस्तकृत जानकािीको लावग पसलमा सोरपु्छ गनुवाहोला।
②		 नयाँसँग साट्खने नभएि, विसजवान मात् गनने भए

• विसजवान गनने सामान वकनेको पसल वकनेको पसल थाहा नभएको अिसथा आवदमा, बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकामा 
सोरपु्छ गनुवाहोला।

(2)	 गैररानुनी	िोहर	क्वसजकान	इत्ाक्द	(अवैि	रूपमा	िोहर	िालने)	

वकटान गरिएको सथान बाहेक जस्तो ठाउँमा भएपवन जथाभािी िोहि िालनु हँुदैन। 
वकटान गरिएको भन्ा बाहेकको सथानमा िोहि िालेमा, िौजदािी दण्ड लाग्े हुनसक्छ। 
बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकाको वनयम पालना गिेि िोहि िालने गनुवाहोस्ख। 
साथै, रेिैजसो गाउँपावलका/नगिपावलकामा, जापानी भाषामा “पोइसुते” जसको अथवा खाली क्ान या चुिोटको ठुटोहरू 

सडक वति िुत्त िालने गवतविवर हो, लाई वनषेर गनने विवनयमको व्िसथा गरिएको ्छ। प्शासवनक काििावह/कानुनी काििावह हुन 
सक्े भएकोले िुत्त िालने नगनुवाहोला।
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1-2 हल्ा

जापानी नागरिक मा्, ठुलो आिाज या स्ि वनकालनु भनेको अरू व्खक्लाई खलल पुऱयाउनु हो भन्े बु्ाई िहेको ्छ।
•  ठुलो बोली बोल्ा, पाटणी गदावा, वटभी या म्ुवजकको आिाजहरूका सन्भवामा, व्छमेकीलाई अपठ्ािो नपिोस्ख भनेि ध्ान 

पुऱयाऔ।ँ 
•  वबहान चाँडै िावसङ्ख  मेवसन या भ्ाकुम खक्लनि चलाउने, नुहाउने आवदबाट ठुलो आिाज 

नवनखक्लयोस्ख भनेि ध्ान पुऱयाऔ।ँ 
•  विशेषतः  अपाटवामेन्ट या मान्सन जस्ता सामूवहक आिासहरूमा ठुलो आिाज या स्ि 

नवनखक्लयोस्ख भनेि ध्ान पुऱयाऔ।ँ

1-3 टोइलेट

जापानरो	फ्लस	टोइलेट	

•  प्योग गनने पेपि, टोइलेटमा उपलब्ध पेपि नै हुनुपनने ्छ।
•  प्योग गरिसकेको पेपिलाई अिश्य पवन टोइलेटमा फ्स गरिवदनुहोला। 
→   प्योग गरिसकेको पेपिलाई टोइलेट वभत् िाखखएको डस्वबनमा िालन ेचलन भएको 

देश पवन हुन्छन्ख ति, टोइलेटमा उपलब्ध भएको पेपि प्योग गिेमा, जापानको फ्स 
टोइलेटमा पेपि जाम लगभग हँुदैन।

•  वडपाटवामेन्ट स्ोि या िेल से्शनको टोइलेटमा, बटनहरू रेिै हुन्छन्ख ति, फ्स गनने बटनमा, रेिै जसो “ 流す	(FLUSH) ” 
भनेि लेखखएको हुन्छ। 

1-4 मोबाइल	िोनरो	प्रयोग

•  अरू बटुिासँग ठोवकएि चोटपटक लाग् जाने या, आिूले गदावा आिँैलाई चोटपटक लाग् जाने पवन हुनसक्छ त्सैले, वहँड्खदै 
मोबाइल िोन चलाउनु हँुदैन। 

•  मोटि या साइकल चलाउँदै मोबाइल िोन चलाउन कानुनी रूपमा वनषेर गरिएको ्छ।

1-5 टरि ेन	या	बस	क्ित्

टट्र ेन या बस भनेको सािवाजवनक सथान भएकोले, वनम्न वलखखत बुँदामा ध्ान पुऱयाउनुहोला।
•  ठुलो स्िले कुिा गिेमा आचिर उल्ङ्घन हुन जाने्छ। 
•  टट्र ेन वभत् या बस वभत् मोबाइल िोनमा कुिा गदावा, जापानमा आचिर उल्ङ्घन हुन जाने्छ।
•  ठुलो आिाजमा म्ुवजक सुन्ा पवन अरूलाई खलल पुग् जाने्छ। इयििोनबाट आिाज बावहि नआओस्ख भनेि ध्ान 

पुऱयाउनुहोला।
•  गाडी वभत् वभडभाड भएको बेलामा, ढाडमा वभनने ब्याग बोवकिाखेमा, अन्य व्खक्लाई लागेि खलल पुग् जान्छ।
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1-6 ओने्सन्	(तातोपानी)/सेन्ोउ	(सावकाजक्नर	स्ान)

•  ओन्सेन्ख (तातोपानी)/सेन्तोउ (सािवाजवनक स्ान) जस्ता सािवाजवनक स्ान गकृहहरू, असङ्ख ् व्खक्हरूले उपयोग गनने भएकोले, 
वनम्न वलखखत वनयम पालना गिेि उपयोग गनुवाहोला। 

•  शिीि पखालेि मात्, सािवाजवनक बाथटबमा व्छनुवाहोला। 
•  सािवाजवनक बाथटब वभत् रुमाल लैजान पाइँदैन। 
•  सािवाजवनक बाथटब वभत् साबुन या स्ाम्पु लगाएि शिीि ि कपाल नुहाउन पाइँदैन।
•  ट्ाटू भएको व्खक् व्छनवा नपाउने पवन हुनसक्छ। 

1-7 क्नरेि	इक्गित	गनने	साङे्क्तर	क्िन्ह

कुनै कुिा "हँुदैन" भनेि इवगित गनने विवभन् साङे्वतक वचन्हहरू हुन्छन्ख। 

आरािभूत वनषेरको साङे्वतक वचन्ह हो।

वनषेरको साङे्वतक वचन्ह भएको सथानमा त्स अनुसािको वनयम पालना गिौ।ँ 

"पौडी खेलन मनाही" "चुिोट वपउन मनाही" "मोबाइल िोन चलाउन मनाही" 
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संरिामर	रोगहरूरो	रोर्ाम
जापानमा वबशेष गिी हािा सुख्ा हुने जाडो याममा रुरा तथा इनफ़लुएनजा आवद जस्ता संरिामक िोग रैलने ग्छवा  ि नयां 

भाइिसले गदावा अवहलेसम्म नभएको संरिामक िोग रैलने पवन हुन्छ । यहां संरिामक िोग रैलन नवदनको लावग आरािभूत 
िोकथामको तरिका परिचय गिाइएको ्छ । संरिामक िोग रैवलएको बेलामा सबै जनाले वनम्न वलखखत कुिाहरुमा ध्ान पुयावाउनु 
होला ।

2-1 हात	िुने

बगेको पानी ि साबुनले हात रुने कुिा हातमा टांखस्एको भाइिस भौवतक रुपमा मानवाको लावग प्ाभािकािी उपाय हो । 
बावहिबाट रकने पव्छ तथा खाना बनाउनु अवर पव्छ, खाना खानु अवर आवद बेला बेलामा हात रुने गिौ ं। हात रुने रिम वनम्न अनुसाि 
्छन्ख । 

① ② ③

④ ⑤ ⑥

①	 बगेको पानीमा िाम्ोसंग हात वभजाएपव्छ साबुन लगाई हते्ला िाम्ोसंग रोट्खने
②	 हातको प्छावडको भाग तखन्ने गरि रोट्खने
③	 औलंाको टुप्ा तथा नंगको वभत् सािरानी पूिवाक रोट्खने 
④	 औलंाको वबचमा रुने
⑤	 बुवढ औलंा ि हते्ला रुमाएि रुने
⑥	 नावड पवन नवबवसवाकन रुने

*  साबुनले रोइसकेपव्छ प्शस्त पानीले पखाली सरा टािल तथा पेपि टािलले िाम्ोसंग पु्छी सुख्ा बनाउने 

2
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2-2 रफ़	क्शष्ािार

कर वशष्ाचाि भन्ाले संरिामक िोग अकको मान्ेछलाई नसानवाको लावग खोक्े तथा हार्छुं गनने बेलामा मास्क, वटस्ु, रुमाल, 
बाहुला, कुवहनाको वभत्ी भाग प्योग गिी मुख तथा नाक बन््ख  गनने कुिा हो । 

खोकी तथा हाछ्ुं गनने बेलामा वनम्न कुिाहरु पालना गिौ ं। 
•  मास्क लगाई मुख तथा नाक ्छोप्े
•  मास्क नभएको बेलामा वटस्ु अथिा रुमालले मुख ि नाक ्छोप्े 
•  तुरुन्तैको लावग बाहुला तथा कुवहनाको वभत्ी भागले मुख ि नाक ्छोपे्
•  केवह पवन नगिी खोक्े तथा हार्छुं गनने, खोकी तथा हार्छुं गदावा हातले ्छोप्े नगनने

साथै, मास्क लगाउंदा सवह तरिकाले लगाउने कुिा पवन महत्वपूरवा हुन्छ । मास्क वनम्न अनुसाि लगाऔ ं। 

①	 नाक ि मुख दुबै अवनिायवा रुपमा ्छोप्े
②	 डोिी कानमा लगाउने
③	 व्छद् नहुने गिी नाकसम्म ्छोप्े

2-3 आर्काता

हािा सुख्ा भयो भने हािाका करहरु िोक्े षिमता कम भई संरिामक िोग लाग् सजीलो हुन्छ । वबशेष गिी सुख्ा हुन 
सजीलो हुने कोठामा आद्वाता बढाउने मेवसनको प्योग गिी उपयुक् आद्वाता (50 देखख 60%) कायम गदावा प्भािकािी हुन्छ । 

2-4 आराम	र	पोरण

शरििको प्वतिोर षिमता बकृवद् गनवाको लावग पयावाति मात्ामा आिाम ि सन्तुवलत पोषर दैवनक रुपमा वलने गिौ ं। 

2-5 बाक्हर	क्नक्किने

संरिामक िोग रैवलएको बेलामा वबशेष गिी बकृद् तथा आन्तरिक िोग भएका 
ब्यखक्, गभवािती, अस्सथ ब्यखक्, वनद्ा नपुगेका ब्यखक् आवदले बावहि जान बन् 
गनुवाहोस । वबशेष गिी वभडभाड तथा बजािमा वनखस्कन बन् गनुवाहोस ।

साथै, बावहि जाने बेलामा अवनिायवा रुपमा मास्क लगाउनुहोस । वभडभाडमा 
जाने सम्भािना भएमा नबुवनएको कपडाबाट बनेको मास्क लगाउनाले एक हदसम्म 
थुकको थोपाबाट हुने संरिमर िोकथाम गनवा सवकन्छ ।
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दैक्नर	जीवनयापनमा	आवश्यर	रुरा

3-1 स्ानीय	जीवनयापन

(1)	रमु्क्नक्ट	समूह	(क्जक्ि-खाइ	िक्नने	स्ानीय	सक्मक्त/च्ोउ-नाइ-खाइ	िक्नने	टोल	
सक्मक्त)

जापानमा सथानीय षिेत्का बावसन्ाहरूले स्ैखच्क रूपमा समूह गठन गिी विवभन् गवतविवरहरू गददै त्स मािवा त बस् सहज 
हुने ि वनरवाक्क भएि जीविका गनवा सवकने, टोल विकासको लक्ष्य वलएका हुन्छन्ख। गवतविवर गनवाका लावग आिश्यक पनने खचवा सवमवत 
सदस्हरूले िहन गदवा्छन्ख।

मुख्य	गक्तक्वक्िहरूरा	अन्वकासु्	

•  भूकम्प या आगलागी हँुदाको तयािी स्रूपको 'विपद्ख  िोकथाम पूिावाभ्ास’ 
•  बच्चाहरू सु्कल आित-जाित गदावा, उनीहरूको िेखदेख गवतविवर
•  िकृद्ध व्खक्/अपागि व्खक्को कल्ार सम्बन्ी गवतविवर 
•  नगिपावलकाहरूबाट आएको सूचनाको सकुवा लेसन 
•  सवमवत सदस्हरू वबचको वमत्ता गवहिो बनाउनका लावग, महोत्सि या खेलकूद कायवारिमहरूको आयोजना इत्ावद 

विस्तकृतमा बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकामा सोरपु्छ गनुवाहोला।

(2)	 क्छमेरीसँगरो	सम्बन्	

•  व्छमेकमा बस्े व्खक्हरूसँग पवहले देखख नै अवभिादन साटासाट गनने, पिवाहरूमा सहभागी हुने सथानीय षिेत्हरूमा सम्बन् 
िाखी िाख्नाले, व्छमेकका बावसन्ाहरूका वबचमा समस्ा हत्तपत्त आउँदैन ि, उक् सथानीय षिेत्मा ध्ान पुऱयाई िाखनपनने 
कुिाहरूको जानकािी आदान प्दान गनवा सवकन्छ।

•  विपद्ख हरू आइपिेको बखतमा, एकले अकावालाई सहयोग गनवा पवन सवकन्छ। 

3-2 अपराि	रोर्ाम

चोिी या गलत वनयतले शिीि ्ुछने जस्ता रटनाको वशकाि नभइयोस्ख भनेि, वनम्न कुिाहरूमा ध्ान पुऱयाऔ।ँ
•  बावहि वनक्लने बेलामा, रिको झ्ाल या मूलढोकामा अिश्य पवन तालचा लगाऔ।ँ 
•  मोटि, मोटिबाइक, साइकलहरू िोकेि िाख्ने बेलामा, अिश्य पवन लक बन् गिौ।ँ
•  ब्याग या पसवा जस्ता महत्त्वपूरवा कुिाहरू बोकेि वहँड्खदा, आँखा नपुग्े ठाउँमा िाखेि ्छोड्खने नगिौ।ँ
•  िाती सकेसम्म अँध्ािो ि मान्ेछ थोिै वहँड्खने सथानबाट नवहँड्खने गिौ।ँ
•  अपिार िोकथाम बािेमा नबु्ेको या वचन्ता लागेको कुिा भएमा, पायक पनने प्हिी कायावालयहरूमा गएि पिामशवा गिौ।ँ  

3
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3-3 दैक्नर	जीवनयापनरा	अत्ावश्यर	सेवाहरू

(1)	 क्बजुली	

क्बजुली	प्रयोग	गनका	सुरुवात	

वबजुलीको प्योग सुरुिात गनवाका लावग, वनम्न वलखखत कुिाहरू आिश्यक हुन्छन्ख। 

①  वबजुली प्योग गनवा सुरुिात गनने वदन वनरवाय गनने। 
②  विद्ख त प्ावरकिरमा इन्टिनेट या टेवलिोनबाट वनिेदन वदने। 
③  वबजुलीको प्योग सुरुिात गनने वदनमा, ब्ेकिको स्ीच्ख अन्ख गनुवाहोस।

तथावप, किािका अन्तिवास्तु या आिासको विद्ख तीय उपकिर अनुसाि, विद्ख त प्ावरकिरको कमवाचािी नै आउनुपनने पवन 
हुनसक्छ। उक् अिसथामा, विद्ख त प्ावरकिरबाट जानकािी आउने भएकोले ध्ान पुऱयाउनुहोला।

क्बजुली	महसुल	त्ा	िुतिानी	गनने	तरररा	

•  प्योगकतावाको वबजुली प्योग गनने तरिकासँग वमलाएि विवभन् मेन्यूहरूको व्िसथा गरिएको ्छ। आफनो वबजुली प्योग गनने 
तरिकासँग मेल खाने किाि ्छनौट गनवा सवकन्छ।

•  मु्तया प्योग गिेको वबजुलीको परिमार अनुसाि िकम वनरावािर गरिने भएपवन, "आरािभूत महसुल” भवनने, वबजुलीको 
प्योग परिमार रेिैथोिै जे भएपवन हिेक मवहना एक वनवश्त िकम वतनुवापनने गरिएको ्छ।

•  वबजुली महसुल भुक्ानी गनवाका लावग, बैङ् खाताबाट स्चावलत रूपमा भुक्ानी हुने, कखनभवनयन्स स्ोि या बैङ्बाट भुक्ानी 
गनने, रेिवडट काडवाबाट भुक्ानी गनने जस्ता तरिकाहरू िहेका ्छन्ख।

*  प्योग गिेको वबजुलीको परिमार, हिेक मवहनामा 1 पटक, विद्ख त प्ावरकिरको कमवाचािीले हिेक आिासमा जडान गरिएको वबजुली वमटिको अंक  
टाढाबाट िा वरल्डमा चेक गनने ग्छवा न्ख।

*  प्योग कतावालाई, "वबजुली प्योग परिमारको सूचना" द्ािा, हिेक मवहना, विद्ख त प्ावरकिरले जानकािी गिाउने गिेको ्छ।

*  वबजुलीको किाि अन्तिवास्तु बािेमा, किाि अवर ि पव्छ वबद्ख त प्ावरकिरले हस्तान्तिर गनने कागजातबाट बुझ्न सवकन्छ।

क्बजुलीरो	प्रयोग	अन्त्य	गनने	

वबजुलीको प्योग अन्त्य गनवाका लावग, वनम्न वलखखत कुिाहरू आिश्यक पनने्छ। 

①  वबजुलीको प्योग अन्त्य गनने वदन वनरवाय गनने। 
②		 विद्ख त प्ावरकिरमा इन्टिनेट या टेवलिोनबाट किाि िद्को लावग वनिदेन वदने। 

मु्तया, वबजुलीको प्योग अन्त्य गनने वदनमा, प्योग कतावा उपखसथत हुनु आिश्यक ्ैछन। आिासको बावहिबाट वबजुली वमटि 
हेनवा नवमलने अिसथाहरूमा भने, उपखसथत हुनुपनने पवन हुनसक्छ। उक् अिसथामा, विद्ख त प्ावरकिरबाट जानकािी आउने भएकोले 
ध्ान पुऱयाउनुहोला।

लबद्त प्रालिकिणको ब्यवसालयक गलतलबिरी त्ा किािबाट समस्ामा पनु्ड भएमा पिामश्डको िालग यहां 

https://www.emsc.meti.go.jp/general/consult.html
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(2)	ग्याँस	

ग्याँसरो	प्ररार	

•  सामान्य रिपरििािमा उपयोग गनवा सवकने ग्याँसहरू, 13A को शहिी पाइप ग्याँस या LP ग्याँस इत्ावद, तत्व या 
बलने विशेषता अनुसािका केही प्कािहरू ्छन्ख।

•  आफनो रिमा प्योग गनने ग्याँसको उपकिर ्छनौट गदावा, ग्याँसको प्काि हेिेि त्सलाई वमलने ्छनौट गनुवाहोला।
*  ग्याँसको प्कािलाई नवमलने ग्याँस उपकिर प्योग गदावा, आगलागी हुने डि या ग्याँस पूरवा रूपमा नबलेि खतिा हुनेहुन्छ।

ग्याँस	प्रयोग	गनका	सुरुवात	

•  ग्याँसको प्योग सुरुिात गनवाका लावग, वनम्न वलखखत कुिाहरू आिश्यक हुन्छन्ख। 

①  ग्याँस प्योग गनवा सुरुिात गनने वदन वनरवाय गनने। 
②  बसोबास षिेत्को ग्याँस कम्पनीमा इन्टिनेट या 
 टेवलिोनबाट वनिेदन गनने। 

*  प्योग सुरुिात गनने वदन भएपव्छ, ग्याँस कम्पनीको मावनस आएि, उपकिर वनिीषिर गिेपव्छ मात्, ग्याँसको आपूवतवा सुरुिात गरिवदने ्छन्ख ि ग्याँस 
उपकिरको प्योग गनने तरिका बताई वदने्छन्ख।

ग्याँस	महसुल	त्ा	िुतिानी	गनने	तरररा	

•  बसोबास षिेत्को ग्याँस खुकम्पनीले, तपाईँहरूको ग्याँस प्योग गनने तरिकासँग मेल खाने ग्याँस महसुल मेन्यू व्िसथा गिेका 
हुन्छन्ख। 

•  मु्तया, वनवश्त आरािभूत महसुल ि, ग्याँसको प्योग परिमार अनुसाि रटबढ हुने परिमार आरारित महसुलको योगिलबाट 
मावसक वहसाब वनकालेि, ग्याँस महसुलको वबल पठाइने्छ।

•  ग्याँस महसुलको भुक्ानी गनवाका लावग, बैङ् खाताबाट स्चावलत रूपमा भुक्ानी हुने, कखनभवनयन्स स्ोि िा बैङ्बाट भुक्ानी 
गनने, रेिवडट काडवाबाट गरिने भुक्ानी जस्ता तरिकाहरू िहेका ्छन्ख।

*  ग्याँस किािका अन्तिवास्तु बािेमा, किाि अवर ि पव्छ ग्यास कम्पनीले हस्तान्तिर गनने कागजातबाट बुझ्न सवकन्छ।

ग्याँस	प्रयोगरो	अन्त्य	

•  ग्याँसको प्योग अन्त्य गनवाका लावग, वनम्न वलखखत कुिाहरू आिश्यक हुन्छन्ख। 

①  ग्याँसको प्योग अन्त्य गनने वदन वनरवाय गनने। 
②  ग्याँस कम्पनीमा इन्टिनेट या टेवलिोनबाट किाि िद् गनवाको लावग वनिेदन वदने। 

*  हिेक मवहना आउने वमटि-रिवडङ वबल साथमा िाखेि, "ओ-क्ाकु-सामा बानगोउ वभवनने ग्राहक नम्बि" ग्याँस कम्पनीलाई बतायो भने प्वरिया गनवा सहज 
हुने्छ।

ग्याँसको प्योग अन्त्य गनने वदनमा, कमवाचािीले ग्याँसको वमटि बन् ग्छवान्ख। कमवाचािी ग्याँसको वमटि भएको ठाउँसम्म प्िेश 
गनवा नसक्े अिसथामा, ग्याँस प्योगकतावाको प्वतवनवर व्खक् उपखसथत हुनु पनने्छ। 

लबद्त प्रालिकिणको ब्यवसालयक गलतलबिरी त्ा किािबाट समस्ामा पनु्ड भएमा पिामश्डको िालग यहां 

https://www.emsc.meti.go.jp/general/consult.html

https://www.emsc.meti.go.jp/general/consult.html
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(3)	िारारो	पानी	

िारारो	पानीरो	प्रयोग	

बसाइँ सिाइ जस्ता कािरले गदावा नयाँ ठाउँमा रािाको पानी उपयोग सुरु गदावा, रािाको पानीको उपयोग 
गनवा चाहने व्खक्ले, बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकाको रािाको पानी हेनने विभाग या रािाको पानीको 
उद्मी समषि, अवग्रम रूपमा रािाको पानीको प्योग सुरुिातको लावग वनिेदन वदई िाखनपनने्छ।

विस्तकृतमा बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकामा सोरपु्छ गनुवाहोला।

िारारो	पानी	महसुल	

रािाको पानीको महसुलको भुक्ानी/वबल सम्बन्मा वनम्नानुसाि हुने्छ। 

①		 रािाको पानी महसुल, बसोबास िहेको गाउँपावलका/नगिपावलकाका उद्मी आ-आिँैले वनरावािर गनने ग्छवा न्ख। 
रािाको पानीका उद्मीले, उपभोक्ाले प्योग गिेको पानीको परिमारलाई वमटिमा जाँच गिेि, प्योग परिमार 
अनुसािको महसुललाई उपभोक्ा समषि भुक्ानी माग गनने गदवा्छन्ख।

②  रािाको पानी महसुल माग गदावा, "आरािभूत महसुल" ि "परिमार आरारित महसुल" को संयुक् िकमको 
वबल पठाइन्छ। "आरािभूत महसुल"लाई रािाको वमटिको आकाि अनुरूप वनरावािर गरिएको हुन्छ, जस अनुसाि 
पाइपको मुख जवत ठुलो भयो िकम त्वत नै उच्च हुन्छ। अकको तिवा , "परिमार आरारित महसुल" प्योग गिेको 
पानीको परिमार अनुरूप िकम वनरावािर हुन्छ ि, प्योग गिेको पानीको परिमार जवत रेिै भयो त्वत नै उच्च महसुल 
लाग् जाने हुन्छ।

③  रािाको पानीको महसुल भुक्ानी गनने तरिका, रािाको पानीको उद्मी अनुसाि ििक प्छवा । भु ्खक्ानी गनने तरिका 
्छनौट गदावा, मु्तया खाताबाट िकमान्ति या बैङ्/कखनभवनयन्स स्ोिबाट भु ्खक्ानी मध्े कुनै एक ्छनौट गनवा 
सवकने्छ।

3-4 मोबाइल	िोन

(1)	मोबाइल	िोनरो	ररार	

•  मोबाइल िोनको किाि गदावा, उक् व्खक् नै स्यं मूल व्खक् हो भनेि पुवष् गनुवापनने हुन्छ। 
•  मूल व्खक् हो भनेि पुवष् गनवाका लावग, वनम्न वलखखत तरिकाहरु ्छन्ख ।

नामथि, जन्वमवत, हालको ठेगाना उल्ेख भएको आवरकारिक कागजात (मूल व्खक् पवहचान हुने कागजात)

①	 मोबाइल िोन उद्मीलाई देखाउने, 
②	 मोबाइल िोन उद्मीलाई हुलाक िा िेबसाइटबाट यी कागजातको प्वतवलवप पठाउनु पनने हुन्छ। 

•  उदाहिरको लावग, वनम्न वलखखत कागजातहरू, मूल व्खक् पवहचान हुने कागजात स्रूप प्योग गनवा सवकन्छ। 

①	 बसोबास (जाइऱयू) काडवा 
②	 सिािी चालक अनुमवत पत् 
③	 माइनम्बि काडवा 
④	 पासपोटवा (हालको ठेगाना उल्ेख गरिएको भए मात्)
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•  तपाईँ नाबावलग हो भने, वनम्न वलखखत कागजातहरू सबै आिश्यक पदवा्छन्ख। 

①	 तपाईँको मूल व्खक् पवहचान हुन ेकागजात 
②	 अवभभािकको मनजुिनामा 

•  महसुल भुक्ानी प्वरियाको लावग, वनम्न वलखखत कुिाहरू मध्े कुनै एक आिश्यक प्छवा ।

①	 रेिवडट काडवा 
②	 जापान िाष्ट्र  वभत्को बैङ् खाताको ATM काडवा 
③	 जापान िाष्ट्र  वभत्को बैङ् खाताको पासबुक 

•  मोबाइल िोन कम्पनी अनुसाि, िेबसाइट या पसलहरूमा नै विदेशी भाषाबाट सेिा प्दान गनने ठाउँ पवन ्छन्ख। 
•  किािको लावग आिश्यक पनने कागजातहरू पवहले नै चेक गनने, मोबाइल िोन किाि पश्ात्ख उपलब्ध हुने सेिाहरू बािेमा प्श्न 

सोध्े जस्ता कुिाहरू गनवा सवकन्छ। 

(2)	ररार	गनने	या	उपयोग	गनने	बखतमा	ध्ान	पुऱयाउनु	पनने	रुराहरू	

•  “तपाईँको प्वतवनवर बनेि म मोबाइल िोनको किाि गरिवदन्ुछ" भनै् नवजवकने, तपाईँको मूल व्खक् पवहचान हुने कागजात 
आिूखुसी प्योग गिेि मोबाइल िोन किाि गनने अवन अपिारमा उपयोग गनने खिाब दलालहरू पवन हुन्छन्ख।

•  किािको लावग अरू व्खक्लाई अनुिोर गनने भए, आिूले पवन अन्तिवास्तु चेक गनुवाहोला।
•  किाि गिेको मोबाइल िोन, मोबाइल िोन कम्पनीको सहमवत नवलइकन अरू व्खक्सँग लेनदेन गिेमा कानुन उल्ङ्घन 

स्रूप सजायको भागीदाि हुनुपनने्छ। 

3-5 बैङ्	खाता

(1)	 बैङ्	खाता	खोलने	

•  बैङ् कायावालयबाट बैङ् खाता खोलने प्वरिया गनवा सवकन्छ। बैङ् अनुसाि हुलाकबाट पठाएि, मिाटवािोन एखप्केशनबाट, 
कमप्ुटिबाट समेत प्वरिया गनवा सवकन्छ। सामान्यतया, ATM काडवा आउँदा वदनमा तपाईँको रिमा हुलाकबाट पठाइन्छ। 

•  बैङ् खाता खोलनको लावग वनम्न कागजातहरू वलएि बैङ्मा जानुहोस्ख। 

①		 मूल व्खक् पवहचान हुने कागजात (उदाहिर: बसोबास (जाइऱयू) काडवा) 
②		 नामको ्छाप (साइन गिे पवन हुने बैङ् पवन िहेका ्छन्ख।) 
③		 कमवाचािी परिचयपत् या विद्ाथणी परिचयपत् (नभए कम्पनी या सु्कलको आवरकारिक व्खक्लाई साथमा 

ल्ाउनुहोला।)

•  जापानी भाषामा कम्ुवनकेशन गनवा रक लाग्े भएमा, तपाईँलाई वनिन्ति सहयोग गनने व्खक् (तपाईँ आबद्ध कायवासथल या 
सु्कलको व्खक्) लाई दोभासे बवनवदन आग्रह गनुवाहोला।

(2)	 ठेगाना	वा	क्िसारो	म्ाद	पररवतकान	िएमा	तुरुन्	बैंरमा	जानरारी	गराउने	

•  ठेगाना, वभसाको म्ाद, काम गनने ठाउं आवद परिितवान भएमा खाता खोलेको बैंकमा तुिन्त जानकािी गनुवाहोस । साथै, तपाईकंो 
वबििरमा परिितवान ्छ वक बुझ्नको लावग बैंकबाट जानकािी आउन पवन सक्छ । 

•  ठगाना, वभसाको म्ाद तथा वभसा, काम आवद परिितवान भएि पवन जानकािी नगिाउने, बैंकबाट अनुिोर गरिएको कायवा 
नगिेको खण्डमा खाता प्योग गनवा नवमलने  पवन हुन सक्छ । 
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(3)	 प्रयोग	नगनने	बैङ्	खाता	बन्	गनने	

•  स्देश वितणी जस्ता कािरले बैङ् खाता उपयोग गनवा नपनने हँुदा, बैङ् खाता बन् गनुवाहोला। बैङ् कायावालयबाट बन्को प्वरिया 
गनवा सवकन्छ। 

*  बैङ् खाता (ATM काडवा/पासबुक)को वकनबेच, लेनदेन गनुवा अपिार हो। कुनैपवन हालतमा नगनुवाहोला। उल्ङ्घन गिेमा, 1 िषवा िा सो भन्ा कमको कैद 
अथिा 10 लाख येन िा सो भन्ा कमको जरिबाना लगाइने्छ।

3-6 हुलार	रायाकालय

•  जापानको हुलाक कायावालय ि हुलाक पोस् बक्सको माकवा  "〒" हो ि, यसमा िातो िङ नै प्मुख हुने गिेको ्छ।
•  हुलाक कायावालयबाट, वनम्न वलखखत सेिाहरू प्ाति गनवा सवकन्छ। 

①		 िाष्ट्र  वभत् ि बावहि वचठी/पोस्काडवा या सामान पठाउन सवकन्छ।
②		 पैसा बचत गनवा, पैसा पठाउन, सािवाजवनक महसुलहरू िकमान्ति गनवा सवकन्छ। 
③		 जीिन वबमामा सामेल हुन सवकन्छ। 
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सावकाजक्नर	यातायात

4-1 IC	रारका

(1)	आिारिूत	रायका	

यातायात सम्बखन्त IC काडवालाई विवभन् कम्पनीको टट्र ेन या बसको भाडा भुक्ानी गनवाको लावग प्योग गनवा सवकन्छ। यहाँ, 
यातायात सम्बखन्त IC काडवाको सामान्य कायवाहरू िरवान गरिएको ्छ।
•  IC काडवामा पैसा अवग्रम रूपमा हालनाले (चाजवा गनावाले), वटकट भेखन्डङ मेवसनबाट वटकट खरिद गनने ्न्टलाई हटाउन 

सवकन्छ। 
•  िेल से्शनको वटकट भेखन्डङ मेवसन या काउण्टि, बसको सेल्स अविस आवद ठाउँबाट खरिद गनवा सवकन्छ। 
•  नगदमा भुक्ानी गदावाको भन्ा भाडा सस्तो हुन्छ। 

(2)	नाम	उक्ल्क्खत	रारका	

•  प्योग गनने व्खक्को नाम उल्ेख गरिएको काडवा हो। 
•  नाम, टेवलिोन नम्बि, जन्वमवत ि पुरुष/मवहला दतावा गनुवापनने हुन्छ।
•  काडवा हिाए पवन, पुनः जािी गनवा सवकन्छ। 

(3)	नाम	रक्हत	रारका	

•  प्योग गनने व्खक्को नाम लेखखएको हँुदैन। 
•  काडवा हिाए पवन, पुनः जािी गनवा सवकँदैन। 

(4)	 क्नके्प	ररम	(क्रपोक्जट)

•  सारािरतया काडवा खरिद गनने बेलामा वडपोवजट गनने िकम भुक्ानी गनने गरिन्छ।
•  IC काडवा वितावा गनने बेलामा िकने ि आउने पैसा हो। 

4
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4-2 रेलमागका

जापानमा िेलमागवाको विकास भएकोले, काममा या सु्कलमा 
आितजाित गनने लगायतका सानोवतनो काममा समेत प्योग गरिने 
यातायातको सारन स्रूप िेलमागवाको उपयोग हुने गिेको ्छ।

(1)	 रेलमागकारो	उपयोग	

िेलमागवाको उपयोग गनने बखतको आरािभूत कायवाविवर वनम्नानुसाि ्छन्ख। 

①		 रुटको नक्साबाट जाने ठाउँ वनश्य गनने 
②		 िेल से्शनबाट गन्तव् सथल सम्मको वटकट खरिद गिेि, वटकट गेट पाि गनने। (यातायात सम्बखन्त IC काडवा 

प्योग गनवा सवकने अिसथामा, स्चावलत वटकट गेटमा काडवा ्ुछिाउनाले वटकट गेटबाट पाि हुन सवकन्छ।) 
③		 िेल से्शन परिसिको सूचना पाटी हेिेि, गन्तव् सथल तिवा  जाने टट्र ेन ओहोि दोहोि गनने पल्ाट-िमवा नं. तिवा  जाने। 
④		 पल्ाट-िमवामा, सेतो लाइन अथिा पहेलँो ब्लक भन्ा वभत्ै िहेि टट्र ेन पखखवाने। 
⑤		 गन्तव् सथलमा, खरिद गिेको यात्ी वटकट प्योग गिेि वटकट गेटबाट पाि हुने। (यातायात सम्बखन्त IC काडवा 

प्योग गिेको भएमा, स्चावलत वटकट गेटमा काडवा ्ुछिाउँदा, काडवामा भएको चाजवा िकमबाट भाडा भुक्ानी हुने्छ।) 

(2)	 क्टरटरो	प्ररार

① िोकि टरि छेन लटकट: टट्र ेन चढ्खने बेलामा आिश्यक पनने वटकट। 

② बहुसङ््यक लटकट: एउटै सेक्सनको वटकट 10 ओटाको मूल् वतिेि 11 ओटा (एउटा वसत्तैमँा) वकन् सवकन्छ 
(मान्य हुने अिवर 3 मवहना)।

③ कमु्टि पास: काम तथा सु्कल आितजाित गदावा मावसक एकाइमा एक वनवश्त सेक्सनको रुटमा 
पटक-पटक चढ्खने अिसथामा प्योग गरिन्छ। लोकल टट्र ेन वटकट प्योग गिेि एउटै 
सेक्सनमा चढ्खदा भन्ा कम्ुटि पास सस्तो पनने गिी वनरावािर गरिएको हुन्छ। 1 मवहना, 3 
मवहना, 6 मवहना जस्ता अिवर वनरावािर गरिएको हुन्छ।

(3)	अन्य	क्टरट	

वलवमटेड-एक्सप्ेस टट्र ेनमा चढ्खदा या टट्र ेन वभत् िहेको विशेष सुविराको उपयोग गदावा, यात्ी वटकटका अलािा वनम्न वलखखत 
वटकट (अवतरिक् शुल्क वटकट) खरिद गनुवापनने हुन्छ।

①  लिलमटछेर-एक्सप्रछेस 
लटकट: 

बुलेट टट्र ेन या वलवमटेड-एक्सप्ेस टट्र ेनमा चढ्खने बेलामा आिश्यक पनने वटकट। 

② लनलद्डष्ट लसट लटकट: वनवदवाष् वसट उपयोग गनने बेलामा आिश्यक पनने वटकट। वलवमटेड-एक्सप्ेस वटकटसँग 
सेटमा आउने वटकट पवन हुन्छन्ख।

③ लग्न लटकट: सामान्य डब्ा भन्ा उच्च ग्रेडको डब्ा उपयोग गनने बेलामा आिश्यक पनने वटकट।
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12 दैनिक जीवियापि गदादाको नियम तथा चलिहरू

4-3 बस

(1)	लामो	दूरीमा	िलने	सािन	(लामो	दूरीरो	बस)

•  मु्तया मोटि चढ्खनु अगावड वटकट वकन्े लगायतका भुक्ानी पुिा गिी िाखनपनने हुन्छ।

(2)	 बसोबास	रहेरो	स्ानीय	के्त्रो	क्निाकाररत	रुटबाट	िलने	सािन	(रुटरो	बस)

① जहाँसम्म ्चढछे  पलन उलत्कै भारा भएमा 
•  बसमा चढ्खने बेलामा भाडा-बाकसमा पैसा हालने। 
•  यातायात सम्बखन्त IC काडवाहरूले भुक्ानी गदावा, भाडा-बाकसमा काडवाले ्ुछिाउने। 

② दयू िरी अनुसाि भारा ििक पनने भएमा
•  बस चढ्खने बेलामा, नम्बि लेखखएको रिमावङ्त वटकट वलएि, बस ओवलवाने बेलामा, रिमावङ्त वटकटमा लेखखएको नम्बिलाई 

सिािी चालकको मावथको बोडवामा चेक गिेि, नम्बिको तल देखाइएको भाडा भुक्ानी गनने।
•  यातायात सम्बखन्त IC काडवा इत्ावदले भुक्ानी गनने भएमा, बसमा चढ्खने बेलामा ि ओवलवाने बेलामा गिेि 2 पटक काडवालाई 

्ुछिाउने।
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	विद्यालय पश्चातको बाल क्लब (विद्यालय पश्चातको हेरचाह)
	फ्यामिलि सपोर्ट सेन्टर

		परिच्छेद-5	शिक्षा
	जापानको शिक्षा प्रणाली
	प्राथमिक विद्यालय/माध्यमिक विद्यालय
	उच्च माध्यमिक तहको विद्यालय
	विदेशी विद्यालय
	रात्रीकालीन निम्न माध्यमिक विद्यालय
	निम्न माध्यमिक विद्यालय पास सरहको मान्यता परीक्षा
	उच्च माध्यमिक तहको विद्यालय पास सरहको मान्यता परीक्षा
	उच्च शिक्षा अध्ययन निकाय (स्नातक कलेजहरू)
	उच्च शिक्षा अध्ययन निकायको भर्ना परीक्षा
	पढाइ खर्चको आर्थिक टेवा
	अध्ययन सहायता
	उच्च माध्यमिक तहका विद्यालयहरूको अध्ययन टेवा रकम
	उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्ति लाभ रकम
	उच्च शिक्षा अध्ययन चरणको छात्रवृत्ति 
	जापानी भाषा अध्ययन
	जापानी भाषा को बारेमा
	जापानी भाषा शिक्षाको सन्दर्भ फ्रेमवर्क
	जापानी भाषा अध्ययन गर्ने ठाउँ
	(1)	जापानी भाषा विद्यालय
	(2)	स्थानीय जापानी भाषा कक्षा
	(3)	सञ्चार प्रणाली शिक्षा/दूर शिक्षा 



	जापानी भाषा अध्ययनको वेबसाइट “चुनागारु हिरोगारु निहोन्गोदेनो कुरासी” (बोलिचालीको नाम: चुनाहिरो)

		परिच्छेद-6	चिकित्सा उपचार
	चिकित्सा निकाय 
	चिकित्सा निकायको प्रकार
	चिकित्सा निकाय खोज्ने
	चिकित्सा उपचार बिमा
	स्वास्थ्य बिमा
	(1)	सामेल हुन आवश्यक सर्त
	(2)	बिमा शुल्क
	(3)	प्रदान गरिने लाभका अन्तर्वस्तु 



	नागरिक स्वास्थ्य बिमा
	(1)	सामेल हुन आवश्यक सर्त
	(2)	सामेल हुने/त्याग्ने प्रक्रिया 
	(3)	बिमा शुल्क
	(4)	प्रदान गरिने लाभका अन्तर्वस्तु



	वयोवृद्ध व्यक्तिको चिकित्सा उपचार प्रणाली
	(1) सामेल हुन आवश्यक सर्त
	(2)	सामेल हुने/त्याग्ने प्रक्रिया
	(3)	बिमा शुल्क
	(4)	प्रदान गरिने लाभका अन्तर्वस्तु



	औषधी
	फार्मेसी
	ड्रग स्टोर

		परिच्छेद-7	पेन्सन/समाज कल्याण
	पेन्सन
	नागरिक पेन्सन
	(1)	बिमित (सामेल हुने व्यक्ति) एवम् सामेल प्रक्रिया 
	(2)	बिमा शुल्क 
	(3)	बिमा लाभ 



	कर्मचारी पेन्सन बिमा
	(1)	बिमित (सामेल हुने व्यक्ति)
	(2)	बिमा शुल्क 
	(3)	बिमा लाभ 



	'स्वदेश फिर्ती हुँदाको एकमुष्ट रकम’
	केयर गिभिङ् बिमा
	सामेल हुनको लागि दायरामा पर्ने व्यक्ति
	बिमा शुल्क
	केयर गिभिङ् सर्भिसको उपयोग
	बाल कल्याण
	बालबालिका भत्ता
	बालबालिका लालनपालन भत्ता
	विशेष बालबालिका लालनपालन भत्ता
	अपाङ्ग बालबालिका कल्याण भत्ता
	अपाङ्गता कल्याण
	हाते परिचयपत्र
	अपाङ्ग व्यक्ति/अपाङ्ग बच्चाको लागि प्रशासनिक सेवा
	जीवनयापन संरक्षण
	जीवनयापन संरक्षण प्राप्त गर्ने क्रमको आवश्यक सर्तहरू
	(1)	सम्पत्तिको उपयोग 
	(2)	क्षमताको उपयोग 
	(3)	अन्य लाभ आदि 
	(4)	पालनपोषण गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका व्यक्तिद्वारा गरिने पालनपोषण 



	संरक्षणको प्रकार र विषयवस्तु
	गुजारा चलाउन गाह्रो व्यक्तिलाई आत्मनिर्भरतामा टेवा दिने व्यवस्था

		परिच्छेद-8	कर रकम
	आय कर
	कर-चुक्ता गर्ने दायित्व भएको व्यक्ति र कर लागुको दायरा भित्र पर्ने आयको परिधि
	(1)	बसोबासी 
	(2)	गैर-स्थायी बसोबासी
	(3)	गैर-आवासी



	आय करको 'अन्तिम कर फिर्ती निवेदन' (खाकुतेइ सिन्कोकु) र कर चुक्ता
	(1)	अन्तिम कर फिर्ती निवेदन'(खाकुतेइ सिन्कोकु) दिन आवश्यक व्यक्ति
	(2)	अन्तिम कर फिर्ती निवेदन' (खाकुतेइ सिन्कोकु) गर्दा आय कर फिर्ता हुने व्यक्ति
	(3)	अन्तिम कर फिर्ती निवेदन'(खाकुतेइ सिन्कोकु) एवम् कर चुक्ताको म्याद
	(4)	जापानबाट बहिर्गमन हुँदा 



	आयबाट हुने प्रमुख कटौतीहरू
	(1)	नजिकका नातेदारलाई पालनपोषण गरिरहेको भएमा 
	(2)	पति/पत्नी भएमा
	(3)	कर्मचारी बिमा शुल्क भुक्तानी गरेको भए
	(4)	जीवन बिमा शुल्क आदि भुक्तानी गरेको भए
	(5)	चिकित्सा उपचार खर्च भुक्तानी गरेको भए



	वार्षिक आयकर कट्टी र वर्षान्तको समायोजन
	कर सन्धि बमोजिमको विशेष प्रावधान
	बसोबास कर
	बसोबास कर भन्नाले
	बसोबास करको चुक्ता
	अन्य
	उपभोग कर
	आफ्नो सवारी साधन भएका व्यक्तिले भुक्तानी गर्ने कर रकम
	सवारी साधन कर/हलुका सवारी साधन कर
	(1)	सवारी साधन कर/हलुका सवारी साधन करको वातावरणीय क्षमता दर
	(2)	सवारी साधन कर/हलुका सवारी साधन करको वर्गीकृत दर


	सवारी साधन वजन कर
	अचल सम्पत्ति कर
	कर रकम सम्बन्धी सोधपुछ ठेगाना
	राष्ट्रिय कर सम्बन्धी सोधपुछ
	(1) टेलिफोन परामर्श सेन्टर
	(2)	ट्याक्स आन्सर (धेरै सोधिने कर सम्बन्धी प्रश्न)
	(3)	राष्ट्रिय कर विभागको वेबसाइट जानकारी



	स्थानीय करसम्बन्धी सोधपुछ

		परिच्छेद-9	यातायात
	ट्राफिक नियम
	हिँड्दा सोच्नु पर्ने कुराहरू
	(1)	आवतजावत गर्दा 
	(2)	बाटो काट्ने तरिका 
	(3)	राती सडकमा हिँड्दा



	साइकल चढ्दा सोच्नु पर्ने कुराहरू
	(1)	साइकल चलाउने नियम ”साइकल सुरक्षित प्रयोगको 5 सिद्धान्त"को पालना 
	(2)	चौबाटो पार गर्ने तरिका 


	सवारी साधन (मोटरबाइक समेत) ड्राइभिङ गर्दा
	सवारी चालक अनुमति
	जापानको सवारी चालक अनुमति लिने
	जापानको सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण आदि
	सवारी चालक अनुमतिको पोइन्ट सिस्टम
	सवारी साधन (मोटरबाइक समेत)को स्वामित्व
	सवारी साधनको दर्ता
	(1)	दर्ता प्रक्रिया आवश्यक हुने बेला र दर्ता प्रक्रियाको नाम 
	(2)	दर्ता प्रक्रिया हुने स्थान र सोधपुछ ठेगाना


	ग्यारेज प्रमाण
	सवारी साधन (केही मोटरबाइक समेत)को जाँच
	सवारी साधन बिमा
	(1)	हर्जाना बिमा (म्युचुअल एड)
	(2)	ऐच्छिक बिमा (म्युचुअल एड)


	सडक दुर्घटना आइपरेको अवस्थामा के गर्ने
	सवारी रोक्ने
	एम्बुलेन्स/प्रहरीलाई खबर गर्ने
	चिकित्सकको निदान
	सडक दुर्घटना प्रमाणपत्रको निवेदन

		परिच्छेद-10	आपत-विपद्
	आपतकालीन टेलिफोन सेवा
	आकस्मिक बिरामी/चोटपटक, आगलागी आदि(119 नम्बर)
	सडक दुर्घटना/आपराधिक क्षति (110 नम्बर)
	विपद्
	समुन्द्री आँधी या 'एकत्रित भारी वर्षात्'
	(1)	खोला-नदीमा बाढी 
	(2)	भूस्खलन 


	भूकम्प
	सुनामी
	ज्वालामुखी विस्फोट
	आश्रय
	आश्रय स्थल
	'आश्रय लिने जानकारी'
	आश्रय लिन जाने तरिका
	विपद्को बेलामा उपयोगी हुने मौसम जानकारी हासिल गर्ने

		परिच्छेद-11	बासस्थान
	जापानको आवास गृह बारेमा 
	आफ्नै घर
	सार्वजनिक आवास गृह
	UR भाडाको आवास गृह
	निजी भाडाको आवास गृह
	गृह प्रवेश बारेमा
	सार्वजनिक आवास गृह
	UR भाडाको आवास गृह
	निजी भाडाको आवास गृह

		परिच्छेद-12	दैनिक जीवनयापन गर्दाको नियम तथा चलनहरू
	जीवनयापन गर्दाको नियम
	फोहर
	(1)	फोहर निकाल्ने आधारभूत नियम 
	(2)	गैरकानुनी फोहर विसर्जन इत्यादि (अवैध रूपमा फोहर फाल्ने) 


	हल्ला
	टोइलेट
	मोबाइल फोनको प्रयोग
	ट्रेन या बस भित्र
	ओन्सेन् (तातोपानी)/सेन्तोउ (सार्वजनिक स्नान)
	निषेध इङ्गित गर्ने साङ्केतिक चिन्ह
	संक्रामक रोगहरूको रोकथाम
	हात धुने
	कफ़ शिष्टाचार
	आर्द्रता
	आराम र पोषण
	बाहिर निस्किने
	दैनिक जीवनयापनमा आवश्यक कुरा
	स्थानीय जीवनयापन
	(1)	कम्युनिटि समूह (जिचि-खाइ भनिने स्थानीय समिति/च्योउ-नाइ-खाइ भनिने टोल समिति)
	(2)	छिमेकीसँगको सम्बन्ध 


	अपराध रोकथाम
	दैनिक जीवनयापनका अत्यावश्यक सेवाहरू
	(1)	बिजुली 
	(2)	ग्याँस 
	(3)	धाराको पानी 



	मोबाइल फोन
	(1)	मोबाइल फोनको करार 
	(2)	करार गर्ने या उपयोग गर्ने बखतमा ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने कुराहरू 


	बैङ्क खाता
	(1)	बैङ्क खाता खोल्ने 
	(2)	ठेगाना वा भिसाको म्याद परिवर्तन भएमा तुरुन्त बैंकमा जानकारी गराउने 
	(3)	प्रयोग नगर्ने बैङ्क खाता बन्द गर्ने 



	हुलाक कार्यालय
	सार्वजनिक यातायात
	IC कार्ड
	(1)	आधारभूत कार्य 
	(2)	नाम उल्लिखित कार्ड 
	(3)	नाम रहित कार्ड 
	(4)	निक्षेप रकम (डिपोजिट)



	रेलमार्ग
	(1)	रेलमार्गको उपयोग 
	(2)	टिकटको प्रकार
	(3)	अन्य टिकट 



	बस
	(1)	लामो दूरीमा चल्ने साधन (लामो दूरीको बस)
	(2)	बसोबास रहेको स्थानीय क्षेत्रको निर्धारित रुटबाट चल्ने साधन (रुटको बस)




