
 स्वास््य, श्रम तथा समाज कल्याण मन्त्रालय हेलोवकक  

 

२०२० साल जुलाई ससं्करण 

ネパール語 / नेपाली भाषा 

विदेशीहरूको लागि हेलोिकक  सदपुयोि चेक ललष्ट 

 

जापान सरकारबाट जारी भएको जानकारी हो। 
महत्िपूणक जानकारी भएकोले, देहायका बुुँदाहरू अननिायक रूपले चेक िने िनुकहोस।् 

 

चेक िने बुुँदाहरू  P 

तपाईंले कसरी कम्पनी छोड्ने हो (छोडकेो हो ) चेक िनुक होस।् 
① तपाईंले कसरी कम्पनी छोड्ने हो (छोडकेो हो) सो को आधरमा, कम्पनीले ववभिन्त्न 

ककभसमका ननयमहरू पालना गननक पने हनन्त्छ। तपाईंलाई थाहा छ?  

 1 

② चिन्त्ता लागेको बेलामा, सरकारी कमकिारीसँग सल्लाह गरौं।   2 

③ कम्पनी छोड ेपनछ, तनरुन्त्त ैप्रकिया िाल्नन पने कन राहरू पनन छन।्तपाईंलाई थाहा छ?   3 

हेलोिकक मा जाऔ।ं 
④ हेलोवकक  िनेको सरकारी कमकिारीले तपाईंको नयाँ काम खोज्न सहयोग गरर दिन े

ठाउँ हो। तपाईंलाई थाहा छ?  

 5 

⑤ काम गनमेको वा कम्पनी छोडपेनछ, नयाँ काम खोज्िा पनन काम फेला नपरेको 
अवस्थामा, जीवनयापनको बारेमा चिन्त्ता नभलइकन, नयाँ काम खोज्न सक्ने गरी, 
“रोजगार बीमा” बाट िनक्तानी पाउन पनन सककन्त्छ। तपाईंलाई थाहा छ?  

 6 

⑥ तनरुन्त्तै काम गनक नसक्ने व्यक्क्त पनन, काम गनक सक्न ेिए पनछ, “रोजगार 
बीमा” बाट रकम पाउन पनन सककन्त्छ। तपाईंलाई थाहा छ?  

 9 

नयाुँ काम खोजौं। 
⑦ भिसाको प्रकार अननसार, गनक भमल्ने काम पनन फरक फरक छ। तपाईंलाई थाहा छ?   12 

⑧ हेलोवकक मा काम गनक िाहेको कम्पनी खोजौं।  13 

⑨ काम गनक िाहेको कम्पनीमा िरखास्त दिएर अन्त्तरवाताक दिन ेगरौं।  15 

⑩ नछटै काम भमलेमा, “रोजगार बीमा” बाट रकम पाउन पनन सक्छ।  16 

ननयुक्ती हुने यककन भए पनछ, प्रकिया चाल्नु होस।् 
⑪ नयाँ कम्पनीको श्रम शतकहरू िेक गननकहोस।्  17 

⑫ भिसा प्रकिया िाल्नन होस।्   17 

⑬ काम सनरु गरेपनछ, अन्त्य प्रकिया पनन िाल्नन आवश्यक छ। तपाईंलाई थाहा छ?   19 

 

～कम्पनी छोड्ने व्यक्क्त／कम्पनी छोडरे नयाुँ काम खोक्जरहेको व्यक्क्तको लागि～ 
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तपाईंको कम्पनीले तपाईं वविेशी िएकै कारणबाट तपाईंलाई जापानीज श्रभमकलाई गने व्यवहार िन्त्िा फरक र 
नराम्रो व्यवहार गनक पाइिैन।  

कम्पनीले तपाईंलाई बबना कारण कामबाट ननकाल्न लमल्दैन। कम्पनीले तपाईंलाई काम 
छोड्न लगाउन िाहेको अवस्थामा जापानीज श्रभमकलाई छोड्न लगाउन िाहेको बेलाकै 
जस्तो एउटै ननयम अननवायक रूपले पालना गनै पछक। 

 

“तपाईंले ककन कम्पनी छोड्ने हो” िन्त्ने बारेमा, तपाईं र कम्पनी बीि कन रा भमले पनछ 
मार, अवकाश परमा हस्ताक्षर गने गननकहोस।् 
 

 कम्पनीले तपाईंलाई “कम्पनी छोड” भनन आदेश ददएको अिस्थामा  
  

 

 

 

तपाईंलाई काम छोड्न लगाउने स्पष्ट कारण निएमा, कम्पनीले तपाईंलाई कम्पनी छोड्न आिेश दिन 
सककँिैन। 

अनन, िेहायको अवचधमा, कम्पनीले तपाईंलाई “कम्पनी छोड्” िनन आिेश दिन सककँिैन। 
 

 कामको लसललसलामा लािेको चोटपटक िा बबरामी भई, बबदामा बलसरहेको अिगिमा िा सो अिगि 
पनछको ३० ददन लभत्र 

 सुत्केरी हुन भन्दा अनि र सुत्केरी भए पनछको सुत्केरी बबदाको अिगि (बच्चा जन्माउनु अनि र 
बच्चा जन्माई सके पनछ बबदामा बसेको अिगि) र सो अिगि पनछको ३० ददन।  

 

 

 

आिेश दिने कम्पनीले, काम छोड्ने दिन िन्त्िा ३० दिन अनि न ैकाम छोड्न लगाउने बारेको सूिना 
तपाईंलाई दिनन पछक। यदि ३० दिन नपनग्ने िएमा, सो अवचधको रकम तपाईंलाई नतने छ।  

 

 

 सम्झौता समाप्त भएको बेलामा  
  

 

 

 

कम्पनीले, ३ पटक िन्त्िा बढी सम्झौता गरररहेको व्यक्क्त वा १ वर्क िन्त्िा लामो अवचध ननरन्त्तर रूपमा 
काम गरररहेको व्यक्क्तसँगको सम्झौता समाप्त िए पनछ नयाँ सम्झौता नगने अवस्थामा, सम्झौता समाप्त 
हननन ३० दिन अचध सम्ममा “नया ँसम्झौता नगने” िनन सूिना दिनन अननवायक छ।  

 

 

 

सम्झौता समाप्त िएपनछ पनन, ननरन्त्तर रूपमा सोही ठाउँमा नै काम गने व्यक्क्तले, नया ँसम्झौता 
गननकहोस।् 
कम्पनीले, धेरै पटक सम्झौता गिै, सोही कम्पनीको कामलाई ननरन्त्तरता दिइ रहेको व्यक्क्तसँग,कारण 
निएको अवस्थामा, नया ँसम्झौता गन ैपछक। 

 

1 

2 

1 

2 

तपाईले कसरी कम्पनी छोड्ने हो (छोडकेो हो) चेक िनुक होस।् 1 

① तपाईले कसरी कम्पनी छोड्ने हो (छोडकेो हो) सो को आिरमा, कम्पनीले विलभन्न 
ककलसमका ननयमहरू पालना िनुक पने हुन्छ। तपाईलाई थाहा छ? 



 

2 

 आफ्नो तर्क बाट छोड्ने बेलामा  
  

 “रोजगार ननयम (कम्पनीको ननयम)” ले तोककएको भमनत (नतोककएको अवस्थामा, २ हप्ता अगाडड) भिरमा 
“कम्पनी छोड्न िाहन्त्छन ” िनन कम्पनी वा माचथको व्यक्क्तलाई िन्त्नन होस।् 

 सम्झौता परमा कदहले सम्म काम गने िनन तोककएको व्यक्क्तको हकमा, सम्झौताको बबिमैा काम छोड्न 
भमल्िैन। ववशरे् कारण िएको अवस्थामा, कम्पनीसँग सल्लाह गननकहोस।् 
 

 

 कम्पनीले तपाईंलाई “कम्पनी छोड” िनन आिेश दियो तर कम्पनीको ननयम 
थाहा निएको अवस्था वा काम गिै आएता पनन तलब नपाएको अवस्थामा, सबै 
िन्त्िा पदहला राज्यको “वविेशी श्रभमक परामशक कनकर” वा श्रम मापिण्ड ननरीक्षण 
कायाकलयसँग परामशक भलनन होस।् कम्पनीसँग पैसा निएर, कम्पनी टाट पल्टेर 
बन्त्ि िएको अवस्थामा, अदहले सम्म ननतररएको तलबको केही दहस्सा राज्यले 
कम्पनीको सत्तामा नतररदिने व्यवस्था छ। 

 श्रम मापदण्ड ननरीक्षण कायाकलयमा、ननम्न भलखखत कन राहरूको परामशक भलन 
सककन्त्छ। 

 

 श्रम शतक (पाररश्रलमक र काम िने समय, कामको वििरण आदद, काम िने बेलाको कबुल)  
 के िरेमा “बबदाको भत्ता ※１” पाउन सककन्छ?  
 ”िावषकक तलिी बबदा（※２）” कसरी प्रयोि िदाक राम्रो हुन्छ? 
 कम्पनीले, कम्पनीमा कायकरत व्यक्क्तलाई छोड्न लिाउन चाहेको बेलमा पालना िनुक पने ननयमहरू 

※１ कम्पनीको क्जम्मेवारीमा, कम्पनीले तपाईंलाई “तपाईं बबिामा बस्ननस”् िनेको खण्डमा, कम्पनीले तपाईं नतने रकमको 
बारेमा। 

※２ तपाईं कम्पनीको काममा बबिामा बस्न िाहेको बेलामा प्रयोग गरेमा, बबिामा बसेता पनन तलव पाउने बबिाको कन रा। 
 

श्रम शतकको बारेमा परामशक ललन चाहेको बेलामा 

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

  

② गचन्ता लािेको बेलामा, सरकारी कमकचारीसुँि परामशक ललने िरौं। 



 

3 

 

कम्पनी छोड ेपनछ, ननम्न कन राहरूमा पनन ध्यान दिननहोस।् 
 

 इलमगे्रशन（Regional Immigration Services Bureau अध्यािमन विभाि）लाई 
सूचना ददने 

  

 

तपाईंको भिसा पेज 12～को ❷ र ❹ को िए कामको प्रकार र प्रकृनत अननसार, भिसा तोककएको व्यक्क्त） 

कम्पनी छोडकेो १४ ददन लभत्र “आबद्ध ननकाय बारेको जानकारी ददने सूचना” माफक त अध्यागमन वविागलाई सूिना 
दिननहोस।् 
 

 रोजिार बीमा (कोयो होकेन) को प्रकिया  
  

 

तपाईं “रोजगार बबमा” पाउन योग्य िएको बेलामा, काम खोज्नको लाचग, रकम पाउन पनन सककन्त्छ। हेलोवकक मा 
सम्पकक  गरौं। (ववस्ततृ जानकारीको लाचग पेज 6 हेननकहोस)्  
 

 स्िास््य बीमाको प्रकिया  
  

 

 

 

स्िास््य बीमा लाि ूहुने कम्पनीमा काम िरररहेको भए 
 कम्पनी छोड ेपनछ, अदहले सम्म आबद्ध हनँिै आएको, कम्पनीको स्वास््य बीमाको योग्यता गनम्न जान्त्छ। 
“स्वास््य बीमा बीभमत पररियपर (होकेनस्यो)” लाई कम्पनीको व्यक्क्तलाई कफताक दिननहोस।् 
 कम्पनीको स्वास््य बीमाको योग्यता गनमे पनछ, तपाईं बसोबास गिै आएको नगर／गाउँपाभलका 
(भसकन च्योसोन) को राक्ष्िय स्वास््य बीमामा आबद्ध हननन पने हनन्त्छ। प्रकियाको लाचग, आफू बसोबास गने 
नगर／गाउँपाभलका (भसकन च्योसोन) को कायाकलयमा सम्पकक  गरी सोधपनछ गननकहोस।् 
 

अनन, अनैक्च्छक बेरोजगारी (कम्पनी टाट पल्टेर बन्त्ि िएर वा कम्पनीबाट बखाकस्त गरेको कारणबाट काम 
गनमेको अवस्था आदि）को अवस्थामा, ननवेिन दिएमा, बीमा शनल्क (कर) भमनाहा वा कमी हनन पनन सक्छ। 
तपाईं बस्ने नगर／गाउँपाभलका (भसकन च्योसोन) को कायाकलयमा सम्पकक  गरी सल्लाह गननकहोस।् 
 

 नोट, तपाईं स्वास््य बीमाको बीभमत िएको अवचध (छोडकेो कम्पनीमा काम गरेको अवचध) लगातार २ वा 
सो िन्त्िा बढी मदहना िएको अवस्थामा, इच्छाएको अवस्थामा, अदहले सम्म आबद्ध हनँिै आएको एउटै 
कम्पनीको स्वास््य बीमालाई ननरन्त्तरता दिन पनन सककन्त्छ (ऐक्च्छक ननरन्त्तरता बीभमत भसस्टम)। त्यसको 
लाचग, कम्पनी छोडकेो भमनत िेखख २१ दिन भिर प्रकिया िाल्नै पछक। प्रकियाको ववचध बारेमा, अदहले सम्म 
आबद्ध िइरहेको स्वास््य बीमाको बीमा संिालकसँग सोधपनछ गननकहोस।् बीमा संिालकको जानकारी 
िादहएमा, कम्पनीसँग सोधपनछ गरेमा थाहा हनन्त्छ।)। 

 

राक्ष्िय स्िास््य बीमा संिको होमपेज, पचाक 
（ऐक्च्छक ननरन्तरता बीलमत लसस्टमको बारेमा） 

 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/ 

 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/1979-62524/ 

  

1 

③ कम्पनी छोड ेपनछ, तुरुन्तै प्रकिया चाल्नु पने कुराहरू पनन छन।् 
तपाईलाई थाहा छ? 



 

4 

 

 

(कम्पनीको स्िास््य बीमा नभइकन) तपाईं बसोबास िने निर／िाउुँपाललका (लसकुच्योसोन) को राक्ष्िय 
स्िास््य बीमामा आबाद्ध भइरहेको भए, कम्पनी छोडतेा पनन, अदहले सम्म प्रयोग गिै आएको राक्ष्िय 
स्वास््य बीमा आबद्धतालाई ननरन्त्तरता दिननहोस।् केही प्रकिया िाल्नन आवश्यक छैन। 

 

 

 पेन्सनको प्रकिया  
  

 

 

 

समाज कल्याण पेन्सन बीमा लािू हुने कम्पनीमा काम िरररहेको बेलामा 
कम्पनी छोड ेपनछ, अदहले सम्म आबद्ध िइरहेको कम्पनीको समाज कल्याण पेन्त्सन बीमा (कोउसेइ 
नेक्न्त्कन) को योग्यता पनन गनभमन्त्छ। ६० वर्क िन्त्िा कम उमेरका व्यक्क्त, नया ँरुपले “राक्ष्िय पेन्त्सन 
(कोकन भमन नेक्न्त्कन)” मा प्रवेश गननक पछक। तपाईं बसोबास गने नगर／गाउँपाभलका (भसकन च्योसोन) को 
कायाकलयमा ननवेिन दिने गरौं। 

 

 

 

(कम्पनीको नभइकन）तपाईं बसोबास िने निर／िाउुँपाललकाको राक्ष्िय पेन्सनमा आबद्ध भइरहेको बेलामा 
कम्पनी छोडतेा पनन त्यनत कै हनन्त्छ। प्रकिया िाल्नन आवश्यक छैन। 

 

जापान पेन्सन कोषको होम पेज, पचाक 
（कम्पनी पररितकन・अिकाश ललएको बेलामा चाल्ने प्रकिया） 

 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/ 

20121003.html 

 https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/ 

seido-shikumi.html 
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हेलोवकक को रोजगार परामशक काउन्त्टरबाट िेहाय बमोक्जमका सेवाहरू ननिःशनल्क रूपमा प्राप्त गनक सककन्त्छ। 
 

  
 

रोजगारसँग सम्बक्न्त्धत ववभिन्त्न ककभसमको परामशक भलन सककन्त्छ। जस्तो सनकै कन रा िए पनन, सुरुमा 
काउन्टरमा सल्लाह गरेर हेरौं। 

 

 
（पेज 13 हेनुकहोस）् 

 

हेलोवकक मा, थनप्रै कम्पनीको कमकिारी आवश्यकता सम्बन्त्धी सूिनाको ववज्ञापन तथा जानकारी (“कमकिारी 
आवश्यकताको सूिना” … काम गने व्यक्क्त िादहने कम्पनीको बारेमा जानकारी” राखेको छ। कमकिारी 
आवश्यकता सम्बन्त्धी जानकारी, हेलोवकक को कम्प्यनटरमा पनन हेनक सक्नन हनन्त्छ। अरु हेलोवकक मा रहेको 
कमकिारी आवश्यकता सम्बन्त्धी सूिना पनन हेनक सक्नन हनन्त्छ। स्माटकफोनबाट पनन हेनक सक्नन हनन्त्छ। यदि, 
कम्पनीको िाहना र तपाईंको िाहना फरक िएको अवस्थामा, हेलोवकक ले कम्पनीलाई तपाईंको इच्छा वा माग 
बताउन पनन सककन्त्छ। 
 

 
（पेज 15 हेनुकहोस）् 

तपाईंले आफू काम गनक िाहेको कम्पनी फेला पारे पनछ, हेलोवकक को काउन्त्टरमा जाऔ।ं कमकिारीले कम्पनी र 
कमकिारी आवश्यकता सम्बक्न्त्ध पोइन्त्टहरूको बारेमा सल्लाह दिने गररन्त्छ। 
साथ,ै तपाईंले कम्पनीमा अन्त्तवाकता दिन सकोस ्िनन कमकिारीले कम्पनीमा फोन गरेर तपाईंलाई एक 
भसफाररस पर दिनेछ। 
 

 
（पेज 15 हेनुकहोस）् 

 

हेलोवकक ले, बायोडाटा, कायक अननिव वववरणपर जस्ता िरखास्तसँग पेश गने कागजपर तयार गने ववचधको 
बारेमा सल्लाह या अन्त्तरवाताक दिने तररका, ध्यान दिनन पने कन राहरूको बारेमा सल्लाह र नमूना अभ्यास 
अन्त्तरवाताक, सेभमनार पनन आयोजना गरररहेको छ। 

 

त्यस बाहेक पनन, प्रत्येक हेलोवकक ले ववभिन्त्न ककभसमका सेवाहरू प्रिान गरररहेका छन।् 
सभिकस मेन्त्यन/वववरणको बारेमा, िर नक्जकको हेलोवकक मा आएर सोधपनछ गरेर हेननकहोस।् 

 

िर नक्जकको हेलोिकक को लागि यहाुँ  

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

 

दोभाषे भएको हेलोिकक को लागि यहाुँ 

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

हेलोिकक मा जाऔ।ं 2 

④ हेलोिकक  भनेको सरकारी कमकचारीले तपाईको नयाुँ काम खोज्न सहयोि िरर ददने ठाउुँ  हो। 
तपाईलाई थाहा छ? 

1 कामको परामशक 

2 काम िनक चाहेको कम्पनी खोज्ने 

3 काम िनक चाहेको कम्पनी गचनाइ ददने 

4 काम खोज्नको लागि सपोटक 
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”रोजगार बीमा” िनेको, काम गनमेको, कम्पनी छोड ेपनछ, नयाँ  काम फेला नपरेको अवस्थाको लाचग गररने बीमा 
हो। जीवनयापनको चिन्त्ता नभलकन नया ँकाम फेला पानक सक्ने गरी, यो बीमाबाट िनक्तानी पाउन सककन्त्छ।  
 

 ”रोजिार बीमा” बाट भुक्तानी पाउने प्रकिया ननम्न अनुसार छन।् 
  

 

 

 

तपाईंसँग “रोजगार बीमा बीभमत प्रमाणपर”（※１） साथमा रहेको、  को आवश्यक शतकहरू（पेज ７ 

हेननक होस।्）पनरा गरेको अवस्थामा, तपाईं “रोजगार बीमा” बाट िनक्तानी पाउन योग्य व्यक्क्त（※２）मा 
पछक।  

（※１） १ हप्तामा २० िण्टा वा सो िन्त्िा बढी समय काम गरररहेको, ३१ दिन वा सो िन्त्िा बढी समय काम गरररहेको 
िए, साधारणतया कम्पनीबाट पाउन सककन्त्छ। तपाईंसँग निएको खण्डमा, कम्पनीसँग सोधपनछ गरी हेननकहोस।् 
कम्पनीले गल्तीबस प्रकिया नगरेको जस्तो लागेमा, हेलोवकक मा सम्पकक  गरी सल्लाह गनक सक्नन हनन्त्छ।  

（※２） पदहलाको कम्पनीमा काम गरेको समय, १ हप्तामा २० िण्टा िन्त्िा कमको व्यक्क्त र, दिउसो ववद्याथीको रूपमा 
अध्ययन गने अन्त्तराक्ष्िय ववद्याथीहरूको लाचग लागू हनने छैन। 

 

 

 

तपाईं “रोजगार बीमा” मा आबद्ध िइरहेको व्यक्क्त िएमा, कम्पनी छोड्ने बेलामा, कम्पनीले तपाईंलाई 
“काम छोडकेो प्रमाणपर” मा छाप र हस्ताक्षर गननक” िनन िन्त्छ। “काम छोडकेो प्रमाणपर” मा उल्लेखखत 
पाररश्रभमक रकम तथा तपाईंले कम्पनी छोडकेो कारण（  पेज 10 हेनुकहोस）् भमल्छ कक भमल्िैन िनन 
राम्ररीसँग िेक गने गननकहोस।् 
 

तपाईं “हाकेन स्याइन (हाकेन खाइस्यासँग सम्झौता गरर अकै कम्पनीमा काम गने व्यक्क्त)” िएको खण्डमा 
हाकेन खाइस्या र कायकरत कम्पनी बीिको सम्झौता समाप्त हननन अगाडड, हाकेन खाइस्या छोड्ने बेलामा,“हाकेन 
खाइस्या” बाट “काम छोडकेो प्रमाणपर” “मा छाप र हस्ताक्षर गननक” िनन िन्त्छ। तपाईंले “हाकेन खाइस्या” छोडकेो 
कारण लेखखराखेको कन रा भमल्छ या भमल्िैन िके गननक होस।् 

 

 

 

कम्पनीले “काम छोडकेो प्रमाणपर” हेलोवकक मा पेश गरे पश्िात, हेलोवकक ले ”रोजगार बीमा बीभमत प्रमाणपर” 
(“काम छोडकेो पर-१” “काम छोडकेो पर-२” िननने) कागजातलाई कम्पनीमा पठाइन ेछ। कम्पनीले सो 
कागजात “काम छोडकेो पर-१” “काम छोडकेो पर-२” तपाईंलाई हस्तान्त्तरण गररने छ। फेरी एक पटक, 

पाररश्रभमक रकम र कम्पनी छोडकेो कारण（  पेज 10 हेनुकहोस）् भमल्छ कक भमल्िैन िेक गननकहोस।् यदि 
गलत िएको खण्डमा, कम्पनीलाई खबर गरेर सच्याउन लगाउनन होस।् कम्पनीले सच्याउन आलताल गरेको 
खण्डमा, हेलोवकक को कमकिारीसँग सल्लाह गननकहोस।् कम्पनीले काम छोडकेो पर नदिएको खण्डमा पनन 
हेलोवकक मा सम्पकक  गननकहोस। 

 

“काम छोडकेो पत्र-१” “काम छोडकेो पत्र-२” भनेको यस्तो हुन्छ। 

 https:// www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/info_1_e2_01.pdf 

 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/info_1_e7_01.pdf 

  

1 5 

2 

? 

3 

? 

⑤ काम िमेुको िा कम्पनी छोड ेपनछ नयाुँ काम खोज्दा पनन काम रे्ला नपरेको अिस्थामा, 
जीिनयापनको बारेमा गचन्ता नललइकन, नयाुँ काम खोज्न सक्ने िरी, “रोजिार बीमा” 
बाट भकु्तानी पाउन पनन सककन्छ। तपाईलाई थाहा छ? 
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तनरुन्त्त ैकाम गनक सक्ने व्यक्क्तले िनक्तानी प्राप्त गने योग्यता स्वीकृनत (तपाईंलाई रकम दिने या नदिने 
िन्त्ने कन रा, हेलोवकक ले ननधाकरण गररन ेछ।) को लाचग ननवेिन दिने गननक होस।् (तनरुन्त्त ैकाम गनक नसक्ने 
व्यक्क्तले, पेज 9 हेननकहोस।्) कम्पनी छोड ेलगत ैननवेिन प्रककया िाल्नन होस।् रकम पाउने अवचध, तपाईंले 
काम छोडकेो िोभलको दिन िेखख १ वर्क भिर ननणकय गररने छ। हेलोवकक मा आउन दढला हनन गयो िन,े 
पाउने रकम कम हनन जान्त्छ। कम्पनी छोडकेो १ वर्क नािे पनछ हेलोवकक मा आएता पनन,एक पैसा पनन 
पाउने छैन। 

 

 
 

 

 

रकम प्राप्त गनकको लाचग, साधारणतया, तपाईंले कम्पनी छोडकेो लमनत भन्दा पदहला २ िषकको अिगिमा, 
१२ मदहना भन्दा बढी, बीलमत अिगि (रोजिार बीमामा आबद्ध भइरहेको अिगि) हननन आवश्यक छ। 
यद्यवप, िेहायको अवस्थामा, तपाईंले कम्पनी छोडकेो भमनत िन्त्िा पदहलाको १ िषकको अिगिमा, ६ मदहना 
भन्दा बदढ बीभमत अवचध िए पनन पनग्छ। 

 

 टाट पल्टेर कम्पनी बन्द िा कामबाट ननकालेको आदद कारणबाट, तपाईंले कम्पनी छोडकेो अिस्थामा 
(विशेष भकु्तानी पाउन योग्य व्यक्क्त（  पेज 10 हेनुकहोस）्मा पछक) 

 ननक्चचत समयािगि तोककएको रोजिार सम्झौता नविकरण नभएको िा अन्य काबु बादहरको कारणबाट 
काम छोडकेो अिस्थामा (विशेष कारणबाट काम छोडकेो व्यक्क्त（  पेज 10 हेनुकहोस）मा पने छ)  

 

  

4 

5 

? 

? 

（उिाहरण）वास्तवमा तपाई ”१५० दिनको” रकम प्राप्त गनक सक्ने व्यक्क्तमा परेको िएता पनन, ननवेिन  
प्रकिया िाल्न दढला हनन गएको खण्डमा, रकम प्रिान गने ननणकय िएको भमनत िेखख, तपाईंले कम्पनी 
छोडकेो लमनतको भोललको ददन देखख १ िषक सम्मको मार रकम पाउन सककने हो। 
 

 भकु्तानी पाउने अिगि（१ िषक） भकु्तानी पाउन सक्दैन।  
      

   
पखकने अिगि（७ 
ददन） 

भकु्तानी पाउने सीमा 
अिगि （३ मदहना） 

१२० ददनको रकम 
पाउने  ३० ददनको रकम  

        

काम छोडकेो ददनको 
भोललबाट भकु्तानी प्राप्त िनक योग्य छ छैन ननणकय िने ददन भकु्तानी पाउने अिगि परुा हुने ददन 
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ननम्न भलखखत कागजात भलएर, िर नक्जकको हेलोवकक मा गई, नया ँकाम खोज्नको लाचग ननवेिन दिननहोस।् 
(काम खोज्न ननवेिन दिने पेज 13 हेननकहोस)् तपाईंले पेश गरेको कागजात हेरेर, हेलोवकक ले िनक्तानी पाउन 
योग्य व्यक्क्त हो होइन िनन छानबबन र ननणकय भलन ेछ।)  

 

【हेलोिकक मा ललएर जाने कािजात】 

1. कम्पनीले ददएको काम छोडकेो पत्र—१（नाम र बैंक खाता नम्बर आदि आफैले लेख्ननहोस）् 

2. कम्पनीले ददएको काम छोडकेो पत्र—२ 
3. माई नम्बर काडक 

※ माई नम्बर काडक निएको अवस्थामा 
① माई नम्बर सिूना काडक वा माई नम्बर उल्लेख िएको ननबास िताक प्रमाणपर अथाकत 

ज्यूभमनह्यो ककसाइ क्जकोउ स्योउमेइस्यो 
② जाइरयू काडक या पासपोटक आदि फोटो िएको पररिय पनष््याउने कागजात 

4. इन्खान (छाप)（ननजी छाप। स््याम्प छाप बाहेक） 

5. र्ोटो २ प्रनत（हालसाल ैखखिेको फोटो, अगाडड फकेको माचथल्लो िाग, ल. 3.0 ㎝×िौ. 2.5 
㎝） 

6. बैकको पासबकु िा क्यास काडक (तपाईंको नाम उल्लेख िएको） 

 

 

 

िनक्तानी पाउने िए पनछ, हेलोवकक मा “रोजगार बीमाको सेभमनार” मा िाग भलननहोस।् त्यस बेलामा, तपाईंले 
िनक्तानी प्राप्त गने प्रमाणपर (“रोजगार बीमा िनक्तानी प्राप्त गनक योग्य व्यक्क्त पररियपर”) बनझेर 
भलननहोस।् अनन, कमकिारीले त्यस पनछको प्रकियाको बारेमा बयान गररने छ।  

 

रोजिार बीमा भुक्तानी प्राप्त िनक योग्य व्यक्क्त पररचयपत्र यस्तो हुन्छ  

 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/info_1_e5_02.pdf 

 

 

 

तपाईंले, हेलोवकक  वा प्राइिेट श्रभमक आपनूतक कम्पनी माफक त काम खोज्ने (स्यूस्योकन  खािनिो) कायक गननकहोस।् 
साधारणतया प्रत्येक ४ हप्तामा एक पटक, हेलोवकक मा गई,“बेरोजगार प्रमाणीकरण ननवेिन” िरी, 
कमकिारीलाई काम खोक्जरहेको हालको उपलक्धध अवस्था（※）को बारेमा ररपोटक गननक होस।् तपाईं बेरोजगार 
रहेको कन रा (काम निएको) िनन मान्त्यता दिएको खण्डमा, १ हप्ता भिर नै तपाईंको बैङ्क खातामा पैसा 
राखखने छ। कदहले िेखख कनत रकम पाउने बारेमा, काम छोड्िाको कारण अननसार फरक हनने छ। 

（※）रकम प्राप्त गनकको लाचग,“काम खोज्ने गनतववचधको उपलक्धध” िनन मान्त्यता पाउने खालको गनतबबचध प्रत्येक ४ 
हप्तामा, २ पटक िन्त्िा बढी गननक आवश्यक छ। “काम खोज्ने गनतववचधको उपलक्धध” िनन मान्त्यता पाउने मनख्य 
गनतबबचधहरू ननम्न अननसारका छन।्   

 

 कम्पनीमा कामको लागि दरखास्त ददने  
 हेलोिकक  िा प्राइभेट श्रलमक आपुनत क कम्पनीसुँि परामशक ललन,े कम्पनी गचनाइ ददन लिाउने 
 हेलोिकक  िा प्राइभेट श्रलमक आपुनत क कम्पनीले आयोजना िने सेलमनारमा भाि ललने 
 कम्पनीले आयोजना िने बिकरं्िमा भाि ललन े
 कुनै सीप िा लाइसेन्स ललनको लागि जाुँच ददने आदद  

 

  

6 

7 

8 



 

9 

बेरोजिार प्रमाणीकरण ननिेदन र्ाराम  यस्तो हुन्छ।  

 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/info_1_e4_01.pdf 

 

 

 
※तनरुन्त्त ैकाम गनक सक्ने व्यक्क्तले पेज ６ हेननकहोस।् तनरुन्त्त ैप्रकिया िाल्ननहोस।् 

 

 

 

कम्पनी छोड ेलगत ैकाम गनक नसक्ने व्यक्क्तले पनन,“रोजगार बीमा” बाट िनक्तानी प्राप्त गनक सककन्त्छ। 
उिाहरणको लाचग, िेहाय बमोक्जमको व्यक्क्तले कम्पनी छोडकेो ३१ दिन नािेपनछ तनरुन्त्त ैहेलोवकक मा गएर, 
“िनक्तानी प्राप्त गने अवचध थप गनकको लाचग ननवेिन” दिने गननकहोस।् 

 

① बबरामी या चोटपटक लागि काम िनक नसक्न े
② िभकिती・सुत्केरी・लशशु-स्याहार（३ िषक मुनी सम्मको लागि）आदद कारणबाट काम िनक 

नसक्ने (बाुँझोपनको उपचार सदहत)  
③ पररिार सदस्यको नलसकङ्ि स्याहार-सुसार िनकको लागि, काम िनक नसककने 
④ ६० िषक िा सो भन्दा बढी उमेर हदको कारणबाट अिकाश ललएर, केही अिगि आराम ललने।  

 

 

 

यो ननवेिन दिएर राखेमा, काम गनक सक्ने िई, काम खोज्न सनरु गरे पनछ, रकम प्राप्त गनक सककने हनन्त्छ। 

 

 

 

  

1 

2 

⑥ तुरुन्त ैकाम िनक नसक्ने व्यक्क्तले पनन, काम िनक सक्ने भए पनछ, “रोजिार बीमा” बाट 
भकु्तानी पाउन पनन सककन्छ।  
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सबैजनाले कम्पनी छोड्न ेकारणहरू मध्ये विशषे खालका कारणहरुको गचनारी। 
 

① बखाकस्त कम्पनीको कारणबाट, तपाईंलाई “काम छोड” िनेर आिेश दिएको 
बेलामा  

② टाट पल्टेर बन्द भएको कम्पनी वविटन िई, कम्पनीको अक्स्तत्व नै सखाप हनने कारणबाट 
छोड्नन पने बेलामा  

③ कम्पनी संचालको नननत अनुसार स्िेक्च्छक 
अिकाश आिेदन माि िा अिकाश ललन पे्रररत 
िरेको 

कम्पनीले “कम्पनी छोड्ने हो कक?” िनन सोधेको बेलामा, तपाईं 
“हनन्त्छ” िनन जवाफ दिएको बेलामा 

④ कम्पनीको कारणबाट ननयुक्क्त रोकेको 
（३ िषक भन्दा बढी） 

अवचध ननधाकरण िएको करार सम्झौता केही पटक नवीकरण िई ३ वर्क 
िन्त्िा बदढ एउटै कम्पनीमा काम गिै आएको िएता पनन, कम्पनीको 
कारणबाट करार सम्झौता अवचध सककएको बेलामा, अिानक सम्झौता 
नवीकरण निएको बेलामा।   

⑤ कम्पनीको कारणबाट ननयुक्क्त रोकेको（३ िषक 
भन्दा कम） 

अवचध ननधाकरण िएको करार सम्झौता अननसार एउटै कम्पनीमा काम 
गिै आएको अवचध ३ वर्क िन्त्िा छोटो िएको बेलामा, तपाईंले 
नवीकरण गने इच्छा व्यक्त गरेता पनन नवीकरण निएको अवस्थामा  

⑥ जायज कारण भई व्यक्क्तित कारणबाट अिकाश बबरामी या िोटपटक, गिकवती या भशशन-स्याहार, पररवारको नभसकङ्ग 
आदि अपररहायक कारण िई, तपाईंको स्व-इच्छाले छोडकेो अवस्थामा 

⑦ अन्य करार सम्झौता अिगि पुरा भएको अवचध ननधाकररत करार सम्झौता िई, अको समय नवीकरण हनँिैन 
िन्त्ने कन रा तपाईंलाई पदहला नै थाहा िएको र नवीकरण निएको 
अवस्थामा 

⑧ उमेर हद अिकास “उमेर ○○ वर्क पनगे पनछ, कम्पनी छोड्ने” िनन तोककएको उमेरमा 
तपाईंको उमेर पनगेको बेलामा  

⑨ जबार्देही बरखास्त अननशासनको कारबाही वा सजाय िोगेको जस्ता तपाईंले गरेको नराम्रो 
कामको कारणबाट कम्पनीबाट “छोडरे जा” िनन आिेश दिएको अवस्था 

⑩जायाज कारण बबना व्यक्क्तित कारणबाट अिकाश तपाईंको इच्छाले आफ्नो तफक बाट कम्पनी छोड्ने अवस्था 

 

“विशषे भुक्तानी प्राप्त िनक योग्य व्यक्क्त” ”विशषे कारणबाट काम छोडकेो व्यक्क्त” भन्नाले 
 

■विशेष भुक्तानी प्राप्त िनक योग्य व्यक्क्त・・・टाट पल्टेर बन्त्ि/बरखास्त आदि कारणबाट नयाँ कामको 
तयार गने समय अपनग, बाध्यताका साथ काम छोड्न परेको व्यक्क्त (माचथको उिाहरणमा िए, ①～④ को 
जस्तो व्यक्क्त) 
■विशेष कारण काम छोडकेो व्यक्क्त िनेको, ववशेर् िनक्तानी प्राप्त गनक योग्य व्यक्क्त बाहेकका हनननका साथ,ै 

अवचध तोककएको श्रम सम्झौता नवीकरण निएको कन रा, त्यस बाहेक अन्त्य काबन बादहरको कारणबाट काम 
छोडकेा व्यक्क्त (माचथको उिाहरण िए, ⑤, ⑥ को जस्तो व्यक्क्त) 

 

“विशेष भुक्तानी प्राप्त िनक योग्य व्यक्क्त” “विशेष कारणबाट काम छोडकेो व्यक्क्त” मा पछक कक पदैन चेक िने 
 

ववशेर् िनक्तानी प्राप्त गनक योग्य व्यक्क्त वा ववशेर् कारणबाट काम छोडकेो व्यक्क्तमा पछक या पिैन िन्त्ने 
कन रा, हेलोवकक ले ननधाकरण गररने छ। तपाइले, तपाईंको कम्पनी छोडकेो कारण सही छ िन्त्ने कन रा पनष््याउने 
कागजातहरू पेश गननक अननवायक छ। कम्पनीले सोिेको कन रा “कम्पनी छोडकेो कारण” तपाईंले िनेको िन्त्िा 
फरक िएको अवस्थामा, हेलोवकक ले  तपाईंबाट प्राप्त कागजात र कम्पनीबाटको कागजात िनबै हेरी, काम 
छोडकेो कारण तोककन ेछ।    

? 
विशषे भुक्तानी प्राप्त िनक योग्य व्यक्क्त, विशषे कारणबाट काम छोडकेो 
व्यक्क्त भनेको के हो ／ कम्पनी छोडकेो कारण चेक िनुकहोस ्
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काम छोड्ने 

 

काम खोज्न आिेदन र 
भुक्तानी पाउने योग्यता ननिाकरण  

 

रोजिार बीमा सेलमनार 

 

पखकने अिगि समाप्त  

  

 भुक्तानी सीमा  

  

बेरोजिार प्रमाणीकरण 

 

आिारभूत भत्ता प्रदान 

 

सािारणतया प्रत्येक ४ हप्तामा 
तपाईंको प्रमाणीकरणको लमनत 

तोककने छ। 

  

 काममा ननयुक्क्त 

  

भुक्तानी पाउने अिगि समाप्त 
 

 

  

भुक्तानी पाउन चाल्ने प्रकियाको चरण 

आफ्नो व्यक्क्तित कारणबाट अिकाश ललएको व्यक्क्तको हकमा, पखकने अिगि 
समाप्त भएको लमनत देखख थप ३ मदहना आिारभूत भत्ता प्रदान िररने छैन। 
यसलाई भुक्तानीको सीमा भननन्छ। 

प्रत्येक प्रमाणीकरणको ददन (सािारणतया, प्रत्येक ४ हप्तामा १ पटक) मा 
बेरोजिार प्रमाणीकरण ननिेदन र्ाराम पेश िनुकहोस।् श्रम, काम खोज्ने 
िनतविगिको उपलब्िी आदद चेक िरी, बेरोजिार हो होइन ननणकय ललने छ। 

बेरोजिार प्रमाणीकरणमा तोकेको ददन िरािरको आिारभूत भत्ता, तपाईको बैक 
खातामा हालल ददने छ। (बैक रकमान्तर हुने लमनत बैंक अनुसार र्रक हुने छ तर, 
अन्दाजी १ हप्ता जनत लाग्न सक्छ।) 

रोजिार परामशक सदपुयोि िनुकहोस ्
कमकचारी आिचयकताको विज्ञापन हेने, रोजिार परामशक आदद कुरा, 
प्रमाखणकरणको ददन बाहेक अन्य ददनमा सदपुयोि िनक सक्नु हुन्छ। 
सकिय भएर काम खोज्ने कायक िरी १ ददन भए पनन नछटो पुनः रोजिार  

पुनः रोजिार भए बापतको लाभको रुपमा, पुनः रोजिार भत्ता / रोजिार प्रििकन 
प्रोत्साहन भत्ता / रोजिार भत्ता / ननयलमत रोजिार तयारी भत्ता /जेष्ठ नािररक 
पुनः रोजिार लाभ भत्ता आददको लागि ननिेदन ददन लमल्न पनन सक्छ। 

भुक्तानी अिगि समाप्त पचचात पनन, रोजिार परामशक सदपुयोि िनक सक्नु 
हुन्छ। 
ननशंकुगचत भएर, हेलोिकक मा आउनुहोस।् 

भुक्तानी पाउनको लागि ननिेदक स्ियम नै, आिचयक कािजातहरू ललएर हेलोिकक  
सम्म आउनुहोस।् हेलोिकक मा पेश िररने कािजातको आिारमा, भुक्तानी पाउन 
योग्य छ छैन चेक िरी ननणकय िररने छ। 

भुक्तानी पाउन योग्य प्रमाणपत्र आदद आिचयक कािजातहरू तपाईलाई ददइने छ। 
अनन, रोजिार बीमाको भुक्तानी पाउनको लागि ननिेदन प्रकिया चाल्ने तररका या 
काम खोज्ने िनतविगिको बारेमा जानकारी ददइने छ। 
※रोजिार बीमा सेलमनार, पखेन अिगि समाप्त भएको ददन पनछ हुन पनन सक्छ। 

भुक्तानी पाउन योग्य भनन ननणकय िरेको लमनत देखख बेरोजिारको अिस्था समेत 
जोडी, ७ ददनको अिगि पुरा नहुन्जेलको अिगिलाई "पखकने अिगि" भननने, यो 
अिगि रोजिार बीमाबाट भुक्तानी पाउने अिगिमा पदैन। 
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भिसाको ककभसम अननसार जापानमा गनक भमल्ने काम फरक फरक छ । तपाईंको जाइयनककाडक हेरी, भिसाको 
ककभसम िेक गननकहोस।् 

 

❶ स्थायी ननबासी, जापानीज पनत/पत्नी/बालबच्चा आदद, स्थायी ननबासी पनत/पत्नी/बालबच्चा, 
ददिककालीन ननबासी लभसा भए  

 

जुन सुकै काम पनन िनक सककन्छ। 
 

❷ इक्न्जननयर/मानविकी ज्ञान/अन्तराक्ष्िय सेिा, उच्च दक्षता विशेषज्ञ, नलसिंि (खाइिो), दक्ष कामदार, 
विशेष दक्ष कामदार आदद लभसा भए  

 

कामको प्रकृनत अनुसार, लभसा तोककएको हुन्छ।  

（उदाहरण１）”इक्न्जननयर/मानविकी/अन्तराक्ष्िय सेिा लभसा” को व्यक्क्त 
 ववश्वववद्यालय, जापानको व्यवसानयक स्कूल (सेनमोन गाक्को) को व्यवसानयक कोर्क पनरा गरेको 
 ववश्वववद्यालय वा व्यवसानयक स्कूलमा तपाईंले पढेको विषय र काम िनक खोजेको कायकक्षेत्र बीचको 

सम्बन्ि（※１）हननन आवश्यक छ। ववश्वववद्यालयमा पढेको ववर्यसँगको सम्बन्त्धमा, अभल खनकन लो 
तररकाले ननणकय（※２）भलने छ। तपाईंको गे्रजनएट सदटककफकेट मार निइकन, (तपाईंले भलएको 
क्लासको यनननट (तानइ) उल्लेखखत) माकक भसट हेरेर, सम्बन्त्ध छ कक छैन िेक गननकहोस।् 

※１ सम्बन्त्ध छ िनन स्वीकारेका उिाहरणहरू  
 ईक्न्त्जननयररङ्ग बबर्यमा गे्रजनएट गरेको व्यक्क्त, ववधननतय सामान उत्पािन गने कम्पनीमा 

प्रववचध ववकासको कायक गने।  
 जापानको व्यवसानयक स्कूल (सेनमोन गाक्को) बाट व्यूटीपालकर ववर्यमा गे्रजनएट गरेको व्यक्क्त, 

कस्मेदटक सामान वविी गने कम्पनीमा, सौन्त्ियक सामाग्रीको उत्पािन ववकास तथा माकेदटङ्गको 
कायक गने।   

※２ ”अध्ययन ववर्य” को नाम हेिाक प्रत्यक्ष रुपमा त्यस कायकसँग सम्बन्त्ध छ िनन स्वीकार नगने िएता 
पनन तपाईंले अध्ययन गरेका सब ै“ववर्यहरू” लाई समग्र रूपमा हेरेर, काम गनक खोजेको क्षेरमा 
आवश्यक पने ज्ञान प्राप्त गरे नगरेको मूल्याङ्कन गरी ननणकय भलने छ। साथ,ै अदहले काम गनक 
खोजेको कायकक्षेरमा, पदहला ३ वर्क जनत काम गररसकेको वा अननिव िएको व्यक्क्त िए, 
ववश्वववद्यालय आदिमा ”अध्ययन ववर्य” सँग त्यनत सम्बन्त्ध निएको कायक िए पनन अभल लिकता 
अपनाई ननणकय भलने छ।  

（उदाहरण２）”विशषे दक्ष कामदार (तोकुतेइ गिनोउ)” को व्यक्क्त 
 औद्योचगक प्रभशक्षाथी न.२ को भिर्ाबाट ननयम पूवकक राम्ररी काम पनरा गरेका व्यक्क्त⇒प्रभशक्षाथीको 

रुपमा गरेको काम र अव गने काम एउटै खालको काम िएमा 
 परीक्षामा पास िएको व्यक्क्त⇒पास गरेको परीक्षाको ववर्य क्षेरमा मार काम गनक सककन्त्छ। 

औद्योचगक प्रभशक्षाथीको रुपमा ताभलम नगरेको अनन पास निएको क्षेरमा काम गनक सककँिैन।  
नोटिः ननमाकण व्यवसाय या कृवर् व्यवसाय आदि ननक्श्ित गरेको १४ क्षेरमा मार लागू हनने छ।  

1 

नयाुँ काम खोजौं। 3 

⑦ लभसा ककलसम अनुसार, िनक लमल्ने काम र्रक र्रक छ। तपाईलाई थाहा छ? 
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❸ विद्याथी लभसा, आगश्रत पररिार लभसा (डडपेन्डने्ट लभसा) को भए 

 

इलमगे्रशनमा ”र्रक िनतविगि िने अनुमनत अथाकत लसखाकुिाई खाचदुो क्योखा” को लागि ननिेदन 
ददई, अनुमनत ललन ेिरौं। १ हप्तामा, २८ िण्टा भन्दा बदढ नहुने िरी काम िनक सक्नु हुन्छ। 
विद्याथी लभसाको व्यक्क्त भए, हारु यासमुी आदद लामो समयको लागि स्कूल बबदा हुने बेलामा १ 
ददनमा, ८ िण्टा सम्म काम िनक सककन्छ। साथ,ै हाल विद्याथी र केही समय पनछ गे्रजुएट हुने 
भए, ❷को लभसामा पररितकन िने योजना भई, ❷ मा पने खालको काम िनक लमल्ने कम्पनी खोज्न 
सक्न ुहुन्छ। 

 

❹ औद्योगिक प्रलशक्षाथी लभसा भए 

 

सािारणतया जापान आएपनछ, एउटै कम्पनीमा लिातार काम िनुक पछक। यदद, छोड्ने भएमा, 
“व्यिस्थापन संस्था अथाकत खानरी दान्ताई” तथा “विदेशी औद्योगिक प्रलशक्षाथी संस्था अथाकत 
िाइकोकुक्जन गिनोउ क्जस्यसेूई कककोउ” मा सल्लाह िरी, नयाुँ कम्पनी खोज्न लिाउने िरौं। 
यद्यवप, “रोजिार बीमा” बाट भुक्तानी पाउने अिस्थामा, हेलोिकक मा िएर प्रकिया चाल्न ुहोस।् 

 

❺ मागथ उल्लेखखत बाहेक अन्य लभसा भएमा 

 

सािारणतया काम िनक लमल्दैन। यद्यवप, ❶ र ❷ मा उल्लेखखत लभसामा पररितकन िने योजना 
भएमा, काम िने कम्पनी खोज्न सक्न ुहुन्छ। 

 

 

 

❶, ❷, ❸ को भिसा िएको व्यक्क्त िएमा, आफूले कस्तो ककभसमको काम गनक भमल्छ िनन प्रमाखणत गरेर 
िेखाउनको लाचग, अध्यागमन वविागबाट ”रोजगार अननमनत प्रमाणपर अथाकत स्यूरोउ भसखाकन  स्योमेइस्यो” 
प्राप्त गनक सक्नन हनन्त्छ। यो प्रमाणपर नया ँकम्पनीमा दिन पनन सक्नन हनन्त्छ।  

 

 
 

 

 

हेलोिकक मा काम खोज्नको लाचग, ननवेिन दिननहोस।् िर नक्जकको हेलोवकक मा जाननहोस।् “रोजगार बीमा” को रकम पाउन 
पनन सककन्त्छ।（पेज６हेननकहोस）्। जाइयूककाडक र पासपोटक साथमा भलएर आउननहोस ् 

 

िर नक्जकको हेलोिकक  यहाुँबाट खोज्न सककन्छ।  

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

 

दोभाषे भएको हेलोिकक को लागि यहाुँ 

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

  

2 

1 

⑧ हेलोिकक मा काम िनक चाहेको कम्पनी खोजौं। 
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हेलोवकक मा िएको “रोजगार आवेिन फाराम” िने वा स्माटकफोन तथा हेलोवकक को कायाकलय भिर राखखराखेको कम्प्यनटर 
प्रयोग गरी तपाईंको व्यक्क्तगत वववरणहरू सबै िरी सके पनछ, काउन्त्टरको कमकिारीसँग परामशक भलने गरौं। हेलोवकक ले 
तपाईंको जाइयूककाडक र पासपोटक हेने छ। तपाईंको भिसा, काम गनक भमल्ने िएमा, “हेलोवकक  िताक रभसि” पाउन सककन्त्छ। 

िताक रभसिमा, तपाईंको “रोजगार आवेिन नम्बर” लेखखएको हनन्त्छ। हेलोवकक मा जाने बेलामा, पाएको “िताक रभसि” 
अननवायक रुपले साथमा भलएर जाने गरौं। िताक रभसि िएमा, ननवेिन दिएको कायाकलय िन्त्िा फरक हेलोवकक बाट पनन, 
कमकिारी आवश्यकता बारेको जानकारी पाउन सककन्त्छ।  

 

“रोजिार आिेदन र्ाराम” भने तररकाको लागि यहाुँ 

 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/ 

gaikokujinnkyuusyokumousikomisyonokakikata.pdf 
 

（जापानीज भाषा आउने व्यक्क्तले）हेलोिकक को कम्प्युटर िा आफ्नो कम्प्युटर िा स्माटकर्ोनबाट अस्थायी 
दताक िरर सके पनछ, काउन्टरमा िएर ननिेदन प्रकिया चाल्न पनन सककन्छ।  

 https://kyushoku.hellowork.mhlw.go.jp/kyushoku/ 

GEAA020020.do?action=initDisp&screenId=GEAA020020 

 

 

 

कमकिारी आवश्यकता सम्बक्न्त्ध जानकारी हेलोवकक को काउन्त्टरको कमकिारीलाई खोज्न लगाउनन होस।् पाएको “कमकिारी 
आवश्यकता फाराम” हेरेर, तपाईंको िाहनासँग भमल्ने कमकिारी आवश्यकता सम्बक्न्त्ध सूिनाको ववज्ञापन खोक्जने छ। 
“कमकिारी आवश्यकता फाराम” हेनक गाह्रो िएको बेलामा, हेलोवकक को कमकिारीसँग सल्लाह गरी, तपाईंको आफ्नो इच्छा 
बताउननहोस।्  

 

कमकचारी आिचयकता र्ाराम हेने तररका यहाुँ 

 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/ 

gaikokujinnkyuujinnhyounomikata.pdf 
 

（जापानीज भाषा आउने व्यक्क्तले）हेलोिकक को कम्प्युटर िा आफ्नो कम्प्युटर िा स्माटकर्ोन बाट 
पनन कमकचारी आिचयकताको विज्ञापन सचक िनक सक्नु हुन्छ। 

 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/ 

GECA110010.do?action=initDisp&screenId=GECA110010 

 

（※） ववशेर् गरी वविेशी श्रभमकलाई स्वागत र सम्मान गने कम्पनीको कमकिारी आवश्यकता सम्बक्न्त्ध ववज्ञापन खोज्न 
िाहेको अवस्थामा, “フリーワード (फ्री वडक)” को ठाउँमा, “外国人 (वविेशी)” वा “日本語 (जापानीज िार्ा)” िनन 
लेखेमा सक्जलो हनन्त्छ।  

  

2 

3 
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तपाईंको िाहनसँग भमल्ने कमकिारी आवश्यकताको ववज्ञापन िेट्टाए पनछ, हेलोवकक को काउन्त्टरमा सल्लाह गरौं। हेलो 
वकक ले, कम्पनीसँग सम्पकक  गरी, तपाईंको अन्त्तवाकताकको भमनत तय गरी, तपाईंलाई “भसफाररस पर” दिइने छ।  

 

 

 

अन्त्तवाकताकको दिन सम्ममा, “बायोडाटा”（※１）र “कामको अननिव वववरणपर”（※２）लेख्ने।  
कम्पनीको माननसले, तपाईंले लेखेको बायोडाटा र कामको अननिव वववरणपर आदि हेरेर, तपाईंलाई ननयनक्त गने वा 
नगने िनन ननणकय भलने छ। बनझ्ने गरी, सफा अक्षरले राम्ररीसँग लेखी, आफ्नो कन रा अवपल गरौं। हेलोवकक मा, बायोडाटा 
र कामको अननिव वववरणपर लेख्ने तररका भसकाउने सेभमनार िनन आयोजना गरररहेको छ। काउन्त्टरमा, तपाईंले तयार 
गने कागजातहरू अझै राम्रोसँग लेख्न सल्लाह दिने गरररहेको छ। अवश्य सिनपयोग गननकहोस।् 

（※１） तपाईंले अदहले सम्म कहाँ पढेको हो, कहाँ काम गरेको हो, ककन कम्पनीमा काम गनक िाहेको हो, 
तपाईंको राम्रो पक्ष, ववशेर् िक्षता, आफ्नो योग्यता, लाइसेन्त्स आदि लेख्ने कागजात हो। जापानमा, 
बायोडाटामा फोटो टाँस्ने िलन धेरै छ। यो, “अन्त्तवाकताकमा आएको व्यक्क्त साक्च्िकै तपाई नै हो कक” 
िनन यककन गनकको लाचग प्रयोग गने कन रा हो। तपाईंको बादहरी आवरण छनौट प्रकियामा त्यनत 
सम्बन्त्ध नहनने िएकोले ढनक्क हनननहोस।्   

（※２） तपाईंले अदहले सम्म गरेको काम, अदहले सम्मको कामबाट भसकेका सीप क्षमता आदि लेख्ने कागजात 
हो। 

 

 

 

अन्त्तवाकताक हनने दिन सम्ममा, कम्पनीको जानकारीहरू संकलन गरी, अन्त्तवाकताकको लाचग अभ्यास गने गरौं। “ककन तपाईं 
त्यस कम्पनीमा काम गनक िाहेको हो”, “तपाईंले त्यस कम्पनीमा के गनक िाहेको हो”, “तपाईंको राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष  
कन न हो” िन्त्ने प्रश्न धेरै सोचधने गछक। हेलोवकक मा, अन्त्तवाकताक तयारी सेभमनारहरू पनन आयोजना गरररहेको छ। अनन, 
अन्त्तवाकताकको म्यानरहरूको बारेमा पनन सल्लाह दिने, साच्िैको अन्त्तवाकताक जस्तो गरी, नमूना अभ्यास अन्त्तवाकताक पनन 
संिालन गरररहेको छ।   

 

 

 

अन्त्तवाकताकको दिन समय िन्त्िा दढला नहनने गरी, समय िन्त्िा १५ भमनेट अगाडड नै पनग्ने गननकहोस।् हेलोवकक ले दिएको 
“भसफाररस पर” तथा तपाईंले लेखेको “बायोडाटा” नबबभसककन भलएर जाननहोस।् यदि, कम्पनीले, “कागजातहरू अन्त्तवाकताक 
हननन िन्त्िा पदहला नै कम्पनीमा पठाउनन” िनन अननरोध गरेको खण्डमा, तोककएको भमनत अगाडड नै कागजातहरू 
हनलाकबाट पठाउनन अननवायक छ।   
उक्त दिन, यदि, तपाईं तोककएको समयमा नपनग्ने अथवा दढला होला जस्तो लागेको बेलामा वा अिानक जान नसकेको 
बेलामा, अननवायक रूपले कम्पनीमा फोन गरी खबर गननकहोस।् 
अन्त्तवाकताकको दिन, कम्पनीको माननसलाई राम्ररीसँग अभिवािन गरी, लनगा र कपाल ठ क छ कक िनन, िेक गने 
गननकहोस।् 

  

1 

2 

3 

4 

⑨ काम िनक चाहेको कम्पनीमा दरखास्त ददई, अन्तिाकताकमा जाने िरौं। 
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तपाईं, “रोजगार बीमा” िनक्तानी पाउन योग्य िनन प्रमाणीकरण िए पनछ, नछटो नयाँ काम फेला पारेको खण्डमा, “पननिः 
रोजगार ित्ता” पाउन पनन सककन्त्छ। हेलोवकक लाई काम पाएको जानकारी（पेज19） दिए पनछ, काम शनरु गरेको 
िोभलको दिनबाट १ मदहना भिर हेलोवकक मा आवश्यक ननवेिन दिननहोस।्   

 

 

 

केही शतकहरू पनरा गरेको खण्डमा, ननम्न भलखखत रकम पाउन सककन्त्छ। 
बेरोजगार ित्ता स्वरूप पाउन सककने बाँकी दिन (नतनक बाँकी दिन संख्या) जम्मा पाउने 
दिन (तोककएको िनक्तानी पाउने दिन संख्या) को  
 ३ िागको १ िाग िन्त्िा बदढ िएको बेलामा⇒तपाईंले पाउनन पने रकमको ६०% 

 ३ िागको २ िाग िन्त्िा बढी िएको बेलामा⇒तपाईंले पाउनन पने रकमको ७०% 

 

 
 

 

 

 

  

1 

2 

⑩ नछटो काम लमलेमा, “रोजिार बीमा” बाट रकम पाउन पनन सककन्छ  

 आधारिूत ित्ता प्रनत दिनको ४००० येन, तोककएको िनक्तानी पाउने दिन संख्या ९० दिन िएको व्यक्क्त, नतनक बाँकी 
दिन संख्या ६० दिन बाँकी हन ँिाको दिनमा रोजगारी पाएको अवस्थामा  

     तोककएको भकु्तानी पाउने ददन सखं्या (९० ददन)  

  

 पखकने अिगि 
（७ ददन） 

 आिारभतू भत्ता वितरण (३० ददनको)    

          

काम छोडकेो पखकने अिगि समाप्त ददन  रोजिार ननयकु्क्तको अनिल्लो ददन  भकु्तानी पाउने अिगि समाप्त ददन 

 योग्यता स्िीकृत भएको ददन पखकने अिगि समाप्त ददनको भोलल पल्ट रोजिार ननयकु्क्त भएको ददन  
 

 तोककएको िनक्तानी पाउने दिन संख्या ९० दिनलाई、आधारिूत ित्ता पाउने बाँकी रहेको दिन ६० दिन（३ िागको 
२ िन्त्िा बढी）िएकोले, पननिः रोजगार ित्ता पाउने अननपात ७०% हनने छ।  

 पननिः रोजगार ित्ताको रकम ४००० येन × ६० दिन × ७०% ＝ १६८,००० येन हनन्त्छ। 
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कम्पनीबाट तपाईंलाई ननयनक्त गनक िाहेको व्यहोराको सूिना प्राप्त गरी सकेपनछ, यो कम्पनीमा 
काम गने ननणकय भलनन िन्त्िा पदहला, रे्री एक पटक अननिायक रूपले श्रम शतक िेक गननकहोस।् 

 

 

 

“रोजगार सम्झौता परमा हस्ताक्षर गननक” िनन िनेको अवस्थामा, लेखखराखेको वववरणहरू 
नबनझतेा पनन हस्ताक्षर गने कायक नगननक होस।् 

 

 

 

कम्पनीले, रोजगार सम्झौता पर वा श्रम शतक जानकारी पर आदि तपाईंलाई दिएर, श्रम शतकको बारेमा जानकारी दिनै 
पने प्रावधान छ। कम्पनीमा काम गने बेलाको रुल (“रोजगार ननयम”) आदि पनन कम्पनीबाट पाउन पनन सककन्त्छ। 

 

 

 

श्रम शतक तथा अन्त्य कागजातमा लेखखराखेको कन रा नबनझमेा, कम्पनीको माननससँग सोध्ने गननकहोस।् चिन्त्ता लगेको 
बेलामा, हेलोवकक  वा श्रम मापिण्ड ननरीक्षण कायाकलयमा सल्लाह गनक सक्नन हनन्त्छ। 

 

श्रम शतकको बारेमा परामशक ललन चाहेको बेलामा 

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

 
 

 
 

 

 

तपाइको लभसा पेज 12 को ❶ को भए 
भिसा प्रकिया तथा अध्यागमन वविागलाई जानकारी गराउनन आवश्यक छैन। 

 

 

 

तपाईंको लभसा पेज 12 को ❷ को भए 
 

नयाुँ कम्पनीमा िने काम पदहलाको कम्पनीमा िरेको काम भन्दा र्रक भएको बेलामा 
 

❶ कम्पनी छोडकेो बेलामा अध्यागमन वविागलाई “आबद्ध ननकायको बारेको सूिना” दिई, पदहलाको कम्पनीसँगको 
सम्झौता समाप्त िएको व्यहोराको सूिना दिनन अननवायक छ। (काम छोडकेो भमनत िेखख १४ दिन भिर)  

❷ नयाँ कम्पनीमा काम गने कन रा पक्का िए पनछ,  अध्यागमन वविागमा “भिसा पररवतकनको ननवेिन” दिनन आवश्यक 
छ। भिसा पररवतकन ननवेिन स्वीकृत नहननजेल सम्म, काम शनरु गनक पाउँिैन। ननयनक्क्त गररएको सूिना प्राप्त िए 
लगतै अध्यागमन वविागमा ननवेिन दिननहोस।्  

❸ आवश्यक प्रकिया, कम्पनीले गरर दिन पनन सक्छ। कागजात पेश गनक अननरोध गररएको अवस्थामा, तनरुन्त्तै बनझाउनन 
होस।् नबनझकेो वा थाहा निएको कन रा िएमा, कम्पनी वा अध्यागमन वविागमा सोधपनछ गननकहोस।्  

❹ अध्यागमन वविागबाट भिसा स्वीकृत िए पनछ, काम गनक सककने हनन्त्छ।  
  

1 

2 

3 

4 

1 

2 

ननयुक्त हुने पक्का भए पनछ, प्रकिया चाल्नुहोस।्  4 

⑪ नयाुँ कम्पनीको श्रम शतक राम्ररीसुँि चके िनुकहोस।् 

⑫ लभसा प्रकिया चाल्नुहोस।् 
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नयाुँ कम्पनीमा पदहलाकै जस्तो एउटै ककलसमको काम िने बेलामा 
 

पदहलाको कम्पनीसँगको सम्झौता समाप्त िइसकेको कन रा (कम्पनी छोडकेो दिन िेखख १४ दिन भिर) जानकारी दिनन 
अननवायक छ। अध्यागमन वविागमा “भिसा पररवतकन ननवेिन” आवश्यक छैन। नयाँ कम्पनी ननक्श्ित िए पनछ, नयाँ 
कम्पनीसँग सम्झौता गरेको व्यहोरा जानकारी दिननहोस ्(काम सनरु गरेको भमनत िेखख १४ दिन भिर)। यद्यवप, “उच्ि 
िक्षता ववशेर्ज्ञ (कोउिो सेनमोन स्योकन )” या “ववशेर् िक्षता कामिार (तोकन तेई चगनोउ)” आदि भिसा िएका व्यक्क्तको 
हकमा, “भिसा पररवतकन ननवेिन” अध्यागमन वविागमा गननक आवश्यक छ। नबनझकेो वा थाहा निएको कन रा िएमा, 
कम्पनी वा अध्यागमन वविागमा सोधपनछ गननकहोस।्  

 

 

 

तपाईंको लभसा पेज 13 को ❸ को भए 
 

तपाईं अन्तराक्ष्िय विद्याथी भई तपाईं गे्रजुएत भएर, नयाुँ काम सुरु िने बेलामा 
 

❶ तपाईंले अध्यागमन वविागमा “भिसा पररवतकनको लाचग ननवेिन” दिनन आवश्यक छ। भिसा स्वीकृत नहननजेल सम्म 
काम गनक भमल्िैन। ननयनक्क्त पाउने पक्का िए लगतै अध्यागमन वविागमा ननवेिन गने गननकहोस।्  

❷ आवश्यक प्रकिया कम्पनीले गरर दिन पनन सककन्त्छ। कम्पनीबाट कागजात माग िएको अवस्थामा, तनरुन्त्तै बनझाउने 
गननकहोस।् नबनझेको वा थाहा निएको कन रा िएमा, कम्पनी वा अध्यागमन वविागमा सोधपनछ गननकहोस।् 

❸ अध्यागमन वविागबाट भिसा स्वीकृती पाए पनछ, काम सनरु गनक सककन्त्छ। 
 

तपाईं अन्तराक्ष्िय विद्याथी लभसा िा डडपेन्डेन्ट लभसा भएको र नयाुँ पाटक टाईम काम ननक्चचत भए पनछ 
 

भिसा प्रकिया िाल्ने र अध्यागमन वविागमा जानकारी दिनन आवश्यक छैन। 
काम गने समय १ हप्तामा २८ िण्टा िन्त्िा बढी नहनने गरी, सावधानी अपनाउननहोस।् पाटक टाइम काम िनई वा िनई 
िन्त्िा बढी ठाउँमा गिै आएको िए, सबै जम्मा गिाक २८ िण्टा िन्त्िा बढी हननन हन ँिैन। 

 

अध्यािमन विभािमा “लभसा पररितकन ननिेदन” को बारेमा यहाुँ 

 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html 

 

अध्यािमन विभािमा जानकारी ददने बारेमा यहाुँ 

 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/ 
nyuukokukanri10_00014.html 

 

 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/ 
nyuukokukanri10_00015.html 

3 



 

19 

 
 

 

 

तपाईंले “रोजगार बीमा” बापत को रकम भलँिै आएको अवस्थामा, काम सनरु गने दिन िन्त्िा एक दिन अगाडड, 
हेलोवकक मा गएर, काम ननक्श्ित ियो िनन जानकारी दिननहोस।् ननम्न भलखखत कागजातहरू भलएर जाननहोस।् 

 

 रोजिार बीमा भुक्तानी पाउने योग्यता प्रमाणपत्र (रोजिार बीमा सेलमनारको बेलामा पनन पाउने)   
 बेरोजिार प्रमाणीकरण ननिेदन र्ाराम (काम शुरु िने ददन र नयाुँ कम्पनीको ठेिाना आरै्ले भनुकहोस।्)  

 

 

 

कम्पनीले, तपाईंले काम शनरु गरेको भमनत र तपाईंको भिसाको ककभसम आदि हेलोवकक लाई जानकारी दिनन अननवायक छ। 
कम्पनीको माननसलाई तपाईंको जाइयूककाडकमा उल्लेखखत वववरणहरू दिननहोस।्  

 

 

 

 
 

सम्पकक  िने ठाउुँको सचूी  
 

िर नक्जकको हेलोिकक  यहाुँबाट खोज्न सककन्छ। 

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

 

दोभाषे हुने हेलोिकक को लागि यहाुँ 

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

 

श्रम शतकको बारेमा परामशक ललन चाहेको बेलामा 

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

 

1 

2 

⑬ काम सुरु िने बेलामा, अन्य प्रकिया पनन चाल्नु आिचयक छ। तपाईंलाई थाहा छ? 


