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मैले आफ्नो जागिर िुमाउँदा र आफैमा हराइरहेको बेलामा एकजना साथीले मलाई एउटा विज्ञापन 
देखाउनु भयो, जुनमा “अगिम रूपमा तलब सापट ललन सककन्छ” भन्ने दाबी िरेको गथयो । जापानी 
िाक्यमा स्पष्टताका साथ “ऋण ददन ेव्यिसायी होइन”् भनेर उल्लेख िररएको छ । के मैले 
त्यहाँबाट हाल जीिनयापन खर्चको लागि ऋण ललँदा समस्यापूणच हुनेछ ? 

िेरै बेइमान व्यवसायी/बबके्रताहरू भएकाले ऋण भलनु ितरापूणन हुनेछ । COVID-19 को कारण भएको 
अशान्धतबाट लाभ उठाउने ऋणिाताहरूको रूपमा ितान नभएका, उकि ब्याज भलने ऋणिाताहरूको बारेमा 
ररपोटन गररएका छन ्। िबर अनुसार ऋणिाताहरूले माननसहरूलाई “अचरम ऋण, ऋण होईन”, अथानत “तलब 
फ्याक्टररङ” उपलब्ि गराउने िाबी गिै पनन फसाइएका ररपोटनहरू छन ्।  
 यी बबके्रताहरूबाट ऋण भलनाले पदहलो ऋणको ब्याज भुक्तानी गननको लाचग अधय उकि ब्याज िरका 
बबके्रताहरूबाट पनन ऋण भलनुपने अनैनतक िक्रमा रतु रूपमा पुर् याउाँछन ्।  
 यदि तपाईं जीवनयापन ििन जुटाउनका लाचग संघषन गिै हुनुहुधछ भने, कृपया आफ्नो नन्जकमा रहेको 
नगरपाभलका कायानलयमा सम्पकन  गनुनहोला । 

 

COVID-19 प्रकोपका प्रभािहरूले िदाच मलेै मदहनाको बहाल ततनच असक्ष भएँ । के मलेै 
तुरुन्त ैबहालमा बसेको ठाउँ खाली िनुचपछच ? 

बहाल नबुझाउाँ िैमा भलजिाता (लेस्सर) र भलज प्राप्तकतान (लेस्सी) बीिको ववश्वासको सम्बधि टुटेको छैन 
भने भलज करार रद्ि हुाँिैन । सामाधयतया तीन मदहना वा सोभधिा बढीसम्म बहाल नबुझाउाँिा ववश्वासको 
सम्बधि टुटेको सरह बुखझधछ ।  
 त्यसकारण एकपटक बहाल बुझाउन नसककाँ िैमा आफ्नो ठाउाँ  िाली गनन आवश्यक पिैन । बहाल बुझाउन 
नसककाँ ने अवस्थामा तुरुधतै िाली गनुनपने ववशषे करार भए तापनन यस करारलाई अमाधय ठहर गनन 
सककधछ ।  
 थप जानकारीको लाचग कृपया वकील वा लेिनिास जस्ता ववशषेज्ञसाँग परामशन भलनुहोला । 

 

मलेै वििाहको योजना बनाइरहेको गथए तर COVID-19 प्रकोपका प्रभािहरूले िदाच रद्द िने 
तनणचय िरें । वििाह समारोह आयोजना िनच िइरहेको होटलले रद्द िरेकोमा उच्र् शलु्क 
लिायो । के मलेै यो भकु्तानी िनुचपछच ? 

सामाधय ननयम अनुसार रद्ि शुल्कको रकम सम्बन्धित पक्षहरू बीिको करार सम्झौता (शतन तथा 
ननयमहरू) को प्राविान भभत्र पिनछ ।  
 यद्यवप, करार सम्झौता (शतन तथा ननयमहरू) ले रद्ि शुल्क माग गरेपनन, यदि माग गेरको रद्ि शुल्क 
रकम सोही प्रकारका व्यवसायका औसत क्षनतहरू (औसत क्षनत) भधिा बढी भयो भने औसत क्षनतभधिा बढी 
भएको रकम भुक्तानी गनन आवश्यक हुाँिैन । यस “औसत क्षनत” रकम भनेको रद्ि गनुनको कारण, रद्ि गरेको 
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समय, करारको ववशषेता, तयारी लागत वा अनुमाननत फाइिा र करार पररवतनन वा हेरफेर गने सम्भावना 
जस्ता कुराहरूलाई ध्यानमा रािी करारको प्रकार अनुसार ववस्तारमा ननिानररत गररनेछ ।  
 यसका साथ,ै केही होटलहरूले COVID-19 प्रकोपको प्रभावका कारणले रद्ि हुाँिा लचिलो तररकाले प्रनतकक्रया 
जनाइरहेको िेखिधछ, जस्तै रद्ि शुल्कलाई वास्तववक लागत बराबरको रकममा सीभमत गने ।  
 थप जानकारीको लाचग कृपया उपभोक्ता माभमला केधर वा वकील आदि ववशषेज्ञसाँग परामशन भलनुहोला । 

 

COVID-19 प्रकोपको प्रभािले िदाच अर्ानक मेरो आय आजचन घटेको हुनाले बबजुली 
महसलु आदद भकु्तानी िनच िाह्रो भएको छ । 

ववद्युत कम्पनी, ग्यास कम्पनी, मोबाइल फोन कम्पनी तथा बीमा कम्पनीहरू (जीवन बीमा, सामाधय 
बीमा) ले COVID-19 प्रकोपका प्रभावहरूको कारणले गिान आय आजनन घटेका उपभोक्ता/बबभमतहरूका लाचग 
शुल्क भुक्तानी आदि स्थचगत गनन उपायहरू ल्याएका छन ्।  
 भुक्तानी स्थगन उपायहरू उपलब्ि छन,् स्थगनको लाचग आफू योग्य छ र स्थगन अवचि कनत समयसम्म 
हुधछ भधने जस्ता थप वववरणहरूको लाचग कृपया सम्बन्धित प्रनतननचिलाई सोध्नुहोला । 

 

म एक करार कमचर्ारीको रूपमा काम िछुच । एक ददन कम्पनीले मलाई “हाम्रो व्यिसाय 
COVID-19 प्रकोपका प्रभािहरूको कारणले िदाच फुटपाथमा आएकोले, तपाईंसँिको करार 
निीकरण िनच सक्षम छैनौं” भनेर बतायो । मलेै करार निीकरण िरेर लामो समयसम्म 
सोही कम्पनीमा काम िने योजना बनाइरहेको गथएँ । के कम्पनीको उक्त िक्तव्य स्िीकार 
िनुच न ैमेरो एक मात्र विकल्प हुनेछ ? 

ननन्श्ित रोजगार अवचि (ननन्श्ित समय अवचिको रोजगारी करार) भएको श्रम करार रोजगारिाताले करार 
नवीकरण गनन अन्स्वकार गरेमा करारको अवचि समाप्त भई, रोजगारी समाप्त हुधछ । यसलाई ''रोजगारी 
करार समान्प्त'' भननधछ । यद्यवप, कामिार सुरक्षा शतन भएको ननन्श्ित केसहरूमा रोजगारी करार समान्प्त 
अमाधय हुधछ ।  
 यदि कुन ैकामिारको ननन्श्ित अवचिको करार बारम्बार नवीकरण हुाँिै, कुनै ननन्श्ित अवचि बबना मूलभूत 
रूपमा ननन्श्ित समयावचि नभएको अननन्श्ितकालीन रोजगारी करार सरहको शतनहरुमा काम गरररहेको, वा 
ननन्श्ित अवचिको रोजगारी करारको म्याि समाप्त भएपनछ ननरधतर रोजगारीको अपेक्षा गनन उचित कारण 
भएका कामिारको रोजगारी करार समान्प्त अमाधय हुधछ । यस्तो अवस्थमा रोजगारिाताले रोजगारी करार 
समान्प्त गनुनको तकन पूणन कारण अभाव भएमा र व्यवहाररक वविार अनुसार अनुपयुक्त भएमा ननन्श्ित 
अवचिको रोजगारी करार नवीकरण (सदहछाप) गने वविार गररनेछ ।  
 साथ,ै यदि तपाईं रोजगारी करार समान्प्तलाई अमाधय ठहर गरी रोजगारी जारी राख्न िाहनुहुधछ भने, 
तपाईंले ननन्श्ित अवचिको रोजगारी करार नवीकरणका लाचग आवेिन दिन आवश्यक हुधछ ।  
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 थप जानकारीको लाचग कृपया श्रम ववभागको सामाधय श्रम परामशन केधर वा वकील आदि जस्ता 
ववशषेज्ञसाँग परामशन भलनुहोला । 

 

मलेै काम िने कम्पनीमा COVID-19 प्रकोपको प्रभािका कारणले वित्तीय कदठनाईहरू 
भइरहेको छ । एक ददन उहाँहरूले मलाई अर्ानक भन्नभुयो कक, ''तपाईं आजबाट 
आउनपुदैन ।'' यो अर्ानक भएको गथयो र मलेै के िने भन्नेबारे थाहै भएन । 

बिानस्त गनन कानूनद्वारा व्यन्क्तगत रूपमा प्रनतबधि लगाइएको कारण बाहेक, धयानयक उिाहरण र श्रम 
सम्झौता ऐनका प्राविान अनुसार िेहायका ननयम बमोन्जम उपयुक्त उपायहरू अपनाउन आवश्यक हुधछ । 
COVID-19 प्रकोपबाट प्रभाववत भएका केसहरूमा कुनै अपवाि हुाँिैन ।  
 यी िार बुाँिाहरूमा आिाररत भएर गरेको जाचगर ननकाला (व्यवस्थापनको कारणहरूले गिान अनतररक्त 
कमनिारी घटाउनको लाचग गरेको बिानस्त) माधय हुधछ । 1) कमनिारी घटाउनु पने आवश्यकता, 2) बिानस्त 
रोक्ने प्रयासहरू क्षीण हुन,ु 3) बिानस्त हुने कमनिारी ियनको मापिण्ड औचित्यपूणन र 4) बिानस्त प्रककयाको 
(व्याख्या, बैठक आदि) उपयुक्तता ।  
 माचथ उल्लेखित िार बुाँिाहरू ननन्श्ित रोजगार अवचि (ननन्श्ित अवचिको रोजगारी करार) भएका 
कामिारहरूको हकमा पनन लागू हुनेछ । ननन्श्ित अवचिको रोजगारी करार सम्बधिी श्रम करार ऐनमा 
अपररहायन कारण नभएसम्म “ननन्श्ित रोजगार अवचि (ननन्श्ित अवचिको श्रम करारहरू) को हकमा करार 
अवचि समाप्त नभएसम्म रोजगारिाताले कमनिारीलाई बिानस्त गनन भमल्िैन” र बिानस्तका लाचग ननन्श्ित 
रोजगार अवचि (अननन्श्ितकालीन श्रम करार) नभएका श्रम करारहरूको तुलनामा थप कडाइका साथ ननिानरण 
गररनुपछन भनी उल्लेखित गररएको छ ।  
 बबना कुनै शतनमा श्रम करार समान्प्त (रोजगारिाताले ननन्श्ित अवचिको श्रम करार नवीकरण अस्वीकार) 
गनन अनुमनत प्रिान गररएको छैन । उिाहरणका लाचग रोजगारिातालाई हालसम्म बारम्बार ननन्श्ित अवचिको 
श्रम करार नवीकरण हुाँिै आएको कामिारको नवीकरण आवेिनलाई अस्वीकार गने अनुमनत प्रिान गररएको 
छैन र व्यवहाररक वविार अनुसार यो समयमा नवीकरण नगनुन भनेको अननन्श्ितकालीन रोजगारी करार 
भएकालाई बिानस्त गनुन तुल्य हुधछ ।  
 थप जानकारीको लाचग कृपया श्रम ववभागको सामाधय श्रम परामशन केधर वा वकील आदि जस्ता 
ववशषेज्ञसाँग परामशन भलनुहोला । 
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मलेै रेस्टुरेन्टमा शफेको रूपमा काम िरररहेको गथएँ । कोरोना भाइरसको प्रभािले रेस्टुरेन्टको 
व्यापार ददिो नरहेको कारण मलाई तनकाललएको गथयो । म नयाँ जागिर खोजजरहेको छु तर 
एउटा काम पतन फेला पानच सकेको छैन । मलेै के िनुचपछच ? 

कामिारहरू वविेशी नागररकहरू (भभसा (ननवास /बसाई स्टेट्स) लाई ध्यानमा नरािी) भएपनन अनौपिाररक 
दहसाबले कामबाट ननकाल्न ुस्वीकायन हुाँिैन । वैिेभशक कमनिारीहरू बरिास्त गननको लाचग पनन जापानी 
कमनिारीहरूको जस्तो समान कडा शतनहरू पालना गनुनपछन । यदि वैिेभशक कमनिारीहरूलाई मात्र बिानस्त 
गररधछ भने, रेस्टुरेधटमा िासै काम नहुाँिा, उनीहरूले वकीलसाँग परामशन गरेर बिानस्त रद्ि गनन र बबिा 
भत्ताको भुक्तानी माग गनन सककधछ ।  
 अको तफन , यदि रेस्टुरेधटको व्यवसाय लगभग शुधय भयो र जापानी कमनिारीलाई पनन बिानस्त गररएको छ 
भने अको जाचगर िोज्न बाहेक अधय कुन ैववकल्प हुाँिैन । यद्यवप, COVID-19 को प्रभावका कारण 
तपाईंको ननवास स्टेट्स (यस अवस्थामा, ''सीपयुक्त श्रम'' शफे) भभसाको शतनहरूसाँग भमल्िो नयााँ जाचगर फेला 
पानन कदठन हुन सक्छ ।  
 COVID-19 प्रकोपको प्रभावको कारणले कामबाट ननकाभलएका वविेशी नागररकहरूको ननरधतर रोजगारीमा 
सहायता गननका लाचग ननवास स्टेट्स (भभसा) मा ववशषे उपायहरू ल्याएको छ । ववशषे औद्योचगक क्षेत्रमा 
जाचगर फेला पारी सकेपनछ रोजगार करार सदहछाप भएको जस्ता ननन्श्ित आवश्यकताहरू पूरा भएमा, 
''ननदिनरट कक्रयाकलाप (सम्भाववत रोजगारी)'' भभसा अचिकतम एक वषनसम्मको लाचग स्वीकृत हुनेछ । साथ,ै 
जाचगर फेला पानन कदठनाई भएमा तपाईंले संघीय सहायोग माफन त काम िोन्जदिने व्यन्क्त (भनतनकतान) साँग 
सम्पकन  गरी सहायता भलन सक्नुहुधछ । कृपया क्षते्रीय अध्यागमन ववभागमा परामशन गनुनहोला । 

 

म जापानी भाषा विद्यालयमा भनाच भएको अन्तराचजष्िय विद्याथी हँु । मलेै जापानी भाषा 
विद्यालयबाट िेजुएट िररसकेपतछ जापानमा जागिर खान ेयोजना बनाएको गथएँ तर कोरोना 
भाइरसको कारण कम्पनीको वित्तीय अिस्था खराब भएकाले मलाई िररएको जागिरको 
प्रस्ताि रद्द िररयो । म मेरो अन्तराचजष्िय विद्याथी लभसा अिगि समाप्त हुने अिस्थामा 
पिेुपतछ, के आफ्नो राष्िमा फकच न ुन ैमेरो एक मात्र विकल्प हुनछे ?  
तपाईंको भभसा (ननवास स्टेट्स)को म्याि समाप्त हुनुभधिा अगाडड नै तपाईंले भभसा पररवतनन गनन सहायता 

गने रोजगारी फेला पानुन आवश्यक हुनेछ ।  
 अध्यागम सेवा एजेधसीले COVID-19 प्रकोपको प्रभावहरूका कारणले गिान जापानमा रोजगरी ितरामा 
परेका वविेशी नागररकहरूलाई सहायता गनन ववशषे उपायहरू ल्याएको छ । रोजगारीका प्रस्तावहरू रद्ि भएका 
अधतरानन्रिय ववद्याथीहरूले ववशषे औद्योचगक क्षेत्रमा जाचगर फेला पारी सकेपनछ रोजगार करारमा सदहछाप 
भएको जस्ता ननन्श्ित आवश्यकताहरू पूरा भएमा, ''ननदिनरट कक्रयाकलाप (सम्भाववत रोजगारी)'' भभसा स्वीकृत 
हुनेछ ।  
 हामी काम फेला पानन कदठनाई भइरहेका व्यन्क्तहरूलाई भतीकतानहरू माफन त कमनिारीहरूसाँग सम्पकन  गराउने 
सहयोग पनन गिनछौं । कृपया सकेसम्म नछटो क्षेत्रीय अध्यागम ववभागमा सम्पकन  गरी भभसा पररवतनन गने  
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बारेमा परामशन गनुनहोला ।  
 ननदिनरट सीप भएका कामिारको रूपमा वचगनकरण गररएको काम गनन िाहनुहुधछ भने, कृपया ननम्न सेवा 
पनन प्रयोग गनुनहोला ।  
 

<ननदिनरट सीप भएका कामिारको पोटनल साइट> 
 http://www.ssw.go.jp 
 * ननदिनरट सीप भएका कामिारको रूपमा काम गने िाहने वविेशी नागररक वा ननदिनरट सीप भएका 
कामिारको रूपमा वविेशी नागररकहरूलाई ननयुक्त गनन िाहने कम्पनीहरूका लाचग ननदिनरट सीप भएका 
कामिार प्रणालीको समर जानकारी सेशनहरू छन ्। साथ,ै वविेशी नागररकहरू र कम्पनीहरू बीि प्रत्यक्ष (वा 
अनलाइन) परामशनहरू उपलब्ि गराइधछ ।  

 

म जापानी विश्िविद्यालयमा अध्ययनरत अन्तराचजष्िय विद्याथी हँु । मलेै जापानमा जागिर 
खान ेयोजना बनाइरहेको गथएँ तर कोरोना भाइरसको कारणल ेिदाच कम्पनीको वित्तीय 
अिस्था खराब भइरहेकोले मलाई  जागिरको प्रस्ताि रद्द िररयो । मेरो अन्तराचजष्िय 
विद्याथी लभसा रूपमा रहेको मेरो लभसा अिगि तछट्टै अन्त्य हुनेछ । के आफ्नो राष्िमा 
फकच न ुन ैमेरो एकमात्र विकल्प हुनेछ ?  

आफ्नो भभसा (ननवास स्टेट्स) लाई “ववद्याथी” बाट “ननदिनरट कक्रयाकलाप” भभसामा पररवतनन गनन सककधछ । 
 स्नातक गरेका वा जापानी ववश्वववद्यालय पूरा गरेका (ववश्वववद्यालय, रेजुएट स्कूल, प्राववचिक कलेज वा 
व्यावसानयक ववद्यालयबाट रेजुएट गरेकामा भसभमत) र आवश्यक शतनहरू पूरा गरेका अधतरानन्रिय 
ववद्याथीहरूका लाचग रोजगारी िोजी सहज बनाउन रेजुएसन पनछ एक वषनदिन अवचिको लाचग रोजगारी 
िोजी गनन “ननदिनरट कक्रयाकलाप” भभसा माधय गररएको छ । COVID-19 प्रकोपको कारण एक वषनदिनको 
“ननदिनरट कक्रयाकलाप” भभसा अवचि भधिा बढी समय लगाएर रोजगारी िोजी जारी राख्न िाहनेले भने आफ्नो 
भभसा अवचि नवीकरण गनन सककधछ । कृपया आवश्यक शतनहरू तथा आवश्यक कागजातहरू सम्बधिी 
बुझ्नको लाचग क्षते्रीय अध्यागमन ब्यूरोमा सकेसम्म नछटो सम्पकन  गनुनहोला ।  
 साथ,ै आफूलाई कामको प्रस्ताव आएको कारणले पदहले नै “ननदिनरट कक्रयाकलाप” को भभसामा पररवतनन 
गररसकेको छ भने, सोही “ननदिनरट कक्रयाकलाप” भभसा हुनेछ तर उपशे्रणीमा “कामको प्रस्ताव प्रनतक्षारत” बाट 
“रोजगारी िोजी” पररवतनन गनन आवश्यक हुनेछ । ननन्श्ित आवश्यकताहरू पूरा भएमा आफ्नो भभसाको कायन 
ियारा भधिा बादहरी कक्रयाकलापहरू (पाटनटाइम काम) गनन अनुमनत प्राप्त गरी हप्तामा 28 घण्टासम्म त्यस्तो  
कक्रयाकलाप अधतगनतका काम गनन सककधछ । कृपया यस प्रककयासाँग सम्बन्धित जानकारीको लाचग क्षेबत्रय 
अध्यागम ब्यूरोबाट परामशन भलनुहोला ।  
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मलेै प्राविगिक ताललम प्रलशक्षण परूा िरेको छु, तर COVID-19 प्रकोपको प्रभािका कारण 
म आफ्नो राष्िमा फकच न सकेन । मलेै केही समयलभत्र आय आजचन िनच सककन भन ेम 
आफ्नो राष्िमा फकच न सजक्दन, म जापानमा जीविकोपाजचन िनच सक्षम हँुदैन कक भनी 
डराएको छु ।  
आफ्नो प्राववचिक ताभलम प्रभशक्षण पूरा गरेका तर COVID-19 प्रकोपको प्रभावहरूका कारण घर फककन न 

कदठनाई भइरहेकाहरूका लाचग ननदिनरट औद्योचगक क्षेत्रमा काम फेला पारेपनछ रोजगारी करार सदहछाप 
भएको जस्ता ववशषे आवश्यकताहरू पूरा गरेको अवस्थामा अध्यागमन सेवा एजेधसीले अचिकतम एक वषनको 
लाचग “ननदिनरट कक्रयाकलाप (सम्भाववत रोजगारी)” भभसामा पररवतनन गनन स्वीकृत गछन । 
साथ,ै रोजगारी फेला पानन कदठनाई हुधछ भने, रान्रिय सहायोग माफन त भतीकतानसाँग सम्पकन  गरेर सहयोग 

प्राप्त गनन सक्नुहुधछ । कृपया यस सम्बधिी क्षेबत्रय अध्यागम ब्यूरोबाट पनन परामशन भलनुहोला ।   

 

म एक व्यिसाय माललक हँु । COVID-19 प्रकोपको प्रभािका कारण व्यिसाय न्यनूीकरण 
आिश्यक भएर व्यािसाय कायचसम्पादन बबगिएको छ । यस सम्बजन्ि सहयोि प्रणाली 
उपलब्ि छ जस्तो लाग्छ । यो कस्तो प्रकारको प्रणाली हो ? 
आचथनक कारणहरूले गिान आफ्ना व्यावसानयक गनतववचिहरू घटाउन बाध्य भएका व्यावसाय माभलकहरूलाई 

सहयोग गने रोजगारी समायोजन सहायता प्रणाली उपलब्ि गररएको छ ।   
 कामिारलाई अस्थायी रूपमा बबिा बस्न, प्रभशक्षण भलन वा अधय ववभागमा काम गनन लगाएको भएमा 
त्यसको बबिा भत्ता, पाररश्रभमक आदिमा आंभशक आचथनक सहायता/अनुिान दिइनेछ । COVID-19 प्रकोपको 
प्रभावहरूका प्रनतकक्रया स्वरूप यी भुक्तानी शतनहरू सहज बनाउन ववशषे उपायहरू ल्याएको छ । थप नयााँ 
जानकारीको लाचग कृपया स्वास््य, श्रम तथा कल्याण मधत्रालयको वेबसाइट हेनुनहोला वा रोजगारी 
समायोजन अनुिान, बबिा तथा ववद्यालय कोष अनुिानको लाचग कल सेधटरहरुमा, हेलो वकन  (रोजगार सेवा 
केधर) र शे्रत्रीय श्रम ववभागमा फोन गरेर सोिपूछ गनुनहोला ।  
  
 < रोजगारी समायोजन अनुिानसाँग सम्बन्धित कल सेधटर > * जापानी भाषामा मात्र उपलब्ि छ 
 फोन नम्बर: 0120-60-3999 
 िलु्ने समय: बबहान 9 बजेिेखि रानत 9 बजेसम्म (शननबार, आइतबार र बबिाका दिनहरू समेत)  
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Houterasu जानकारी सेिाहरू तथा नािररक 
कानूनी सहायता 
 

मलेै Houterasu को बहुभाषीय जानकारी सेिालाई फोन िरेर कस्ता प्रकारका सेिाहरू प्राप्त 
िनच सक्छु ? 

 जापानी कानूनी प्रणाली वा परामशन सेवा सम्बधिी जानकारी आफ्नो मातभृाषामा प्राप्त गनन ईकछुक वविेशी 
भाषा बोल्ने प्रयोगकतानहरूले यी सेवाहरू प्रयोग गनन सक्नुहुधछ ।  
 यो प्रयोगकतान, िोभाष ेर Houterasu कमनिारी सिस्यबीि तीन तफी संिाभलत कल माफन त गररधछ । तीन 
तफी कलमा प्रयोगकतानले बहुभाषीय जानकारी सेवाको फोन नम्बर (0570-078377) मा कल गयो भने 
िोभाषेले प्रयोगकतानले रुिाएको स्थानीय कायानलय वा शािामा कल स्थानाधतर गररधछ । यसरी प्रयोगकतान र 
Houterasu कमनिारी सिस्यबीि िोभाषकेो माफन त तीन तफी कल गररधछ ।  
 यदि तपाईं मुद्िा माभमलाहरू समािान गने ववशषे ववचिहरू जाधन िाहनुहुधछ भने ववशषेज्ञबाट कानूनी 
सल्लाह भलन आवश्यक पछन । हामी बहुभाषीय जानकारी सेवामा तपाईंलाई Houterasu को ननिःशुल्क कानूनी 
परामशन सेवा सदहत मुद्िा माभमलाहरू समािान गनन मद्ित गने सम्बन्धित बुाँिाहरूको बारेमा बताउनेछौं । 

के कसलेै पतन Houterasu बाट तनिःशलु्क काननूी परामशच प्राप्त िनच सककन्छ ?  

Houterasu ले ननजी तथा घरेलु माभमलाहरूमा समस्याहरू भएका तर पैसाको अभावले गिान वककलहरू र 
लेिनिासहरूद्िारा (कानूनी सहायता/कानूनी परामशनको सहायता) कानूनी सहायता प्राप्त गनन नसक्न े
व्यन्क्तहरूलाई ननिःशुल्क कानूनी परामशन उपलब्ि गराउाँिछ । यो प्रणाली प्रयोग गननको लाचग िेहाय 
बमोन्जमका आवश्यक शतनहरू पूरा हुनुपछन ।  
 
 ・आम्िानी र सम्पवत्तहरू ननन्श्ित रकम भधिा तल हुन ु
 ・जापानमा ठेगाना भएको र कानूनी रूपमा बस्िै आएका (यद्यवप, तपाईं ननवास न्स्थनत (भभसा) 
समस्यापूणन भई, भभसा सम्बधिी काम हेने प्रशासकीय ननकाय ववरूद्ि कानूनी मुद्िा िायर गराएर 
अिालतमा आफ्नो भभसा पुन्रट गराउन सककधछ भने अपवािको रूपमा भभसा नभए तापनन आवश्यक शतन 
पूरा भएको ठहर हुनेछ ।)  
 
 Houterasu कायानलयको अनतररक्त नागररक कानूनी सहायता तथा परामशन गररने ितान गररएका परामशन 
केधरहरू जस्तै बार, संघहरू र लेिनिास संघहरूबाट कानूनी सहायता र परामशन भलन सककधछ ।  
 थप जानकारीका लाचग कृपया बहुभाषीय जानकारी सेवा (0570-078377) मा कल गनुनहोला । िोभाषेले 
तपाईंलाई तपाईंको स्थानीय Houterasu कायानलयसाँग सम्पकन  गराउनेछ र तीन तफी कल (प्रयोगकतान, 
िोभाषे, Houterasu कमनिारी सिस्यहरू) माफन त तपाईंसाँग काम गररनेछ ।  
 यदि तपाईंले नागररक कानूनी सहायताका लाचग आवश्यक शतनहरू पूरा गनन सक्नुहुधन भने, हामी 
तपाईंलाई बार संघहरू, लेिनिास संघहरू र नगरपाभलकाहरू जस्ता कानूनी सल्लाह सुझाव उपलब्ि गराउने 
परामशन केधरहरूमा सम्पकन  गराइदिनेछौं । परामशन केधर अनुसार कानूनी परामशन शुल्क लाग्न सक्छ । 
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आम्दानी आदद दनदित रकम भन्दा कम  हुन ु

 

*कोष्ठकहरूमा भएका नम्बरहरू भनेको टोककयो र ओसाका जस्ता ठूला सहरहरूका लाकि मानक रकम हुन ्।  

*पााँचजना वा सोभन्दा बढी पररवारको हकमा प्रत्येक थप सदस्यको लाकि 30,000 येन (33,000 येन) थकपनेछ ।  

*यकद कचककत्सा खचच र शैकिक खचचहरू जस्ता खचचहरू छन ्भने सोही अनरुुपको रकम कटौती िररनछे ।  

*यकद तपाई ंबहाल वा कितो ऋण भकु्तानी िदै हुनहुुन्छ भने माकथको आय मानकमा कनम्न सीमा दायरा कभत्रको लाकि परैू रकम िणना िररनेछ । कोष्ठकहरूमा भएका रकम 

टोककयोको कवशेष वार्चका कनवासीहरूका लाकि थकपएका रकम सीमा हुन ्। 

 
एकल व्यकक्त दईुजनाको पररवार तीनजनाको पररवार चारजना वा सोभन्दा बढीको पररवार 

41,000 येन 

( 53,000 येन ) 

53,000 येन 

( 68,000 येन ) 

66,000 येन 

( 85,000 येन ) 

71,000 येन 

( 92,000 येन ) 

 

मापदण्ड B स्वादमत्वमा रहेका सम्पदिहरू दनदित रकम भन्दा कम हुन ु

निद र बचतहरूको कुल रकमले कनम्न मापदण्र्साँि मेल खानपुछच । 

मापदण्ड A 

श्रीमान र श्रीमती बीचको कववादको अवस्थामा बाहके मलूतः पकत/पत्नीको आम्दानी र सम्पकतहरूको आिारमा सहायता कनिाचरण िररनेछ ।  

माकसक आम्दानीको लाकि कनदेशनहरू (बोनसहरू सकहत 1/12 को घरमा लकिन ेवाकषचक आम्दानी) कनम्नानसुार हुन ु। 

 

एकल व्यकक्त दईुजनाको पररवार तीनजनाको पररवार चारजना वा सोभन्दा बढीको पररवार 

1.8 कमकलयन येन वा सोभन्दा कम 2.5 कमकलयन येन वा सोभन्दा कम 2.7 कमकलयन येन वा सोभन्दा कम 3 कमकलयन येन वा सोभन्दा कम 

 

एकल व्यकक्त दईुजनाको पररवार तीनजनाको पररवार चार जनाको पररवार 

182,000 येन वा सोभन्दा कम 

( 200,200 येन वा सोभन्दा कम ) 

251,000 येन वा सोभन्दा कम 

( 276,100 येन वा सोभन्दा कम ) 

272,000 येन वा सोभन्दा कम 

( 299,200 येन वा सोभन्दा कम ) 

299,000 येन वा सोभन्दा कम 

( 328,900 येन वा सोभन्दा कम ) 

 

 दवुै मापदण्र् A र मापदण्र् B परूा हुनपुछच । 

 

<कानूनी परामर्श सहायताका र्तशहरू> 
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म मेरो समस्या पनु:समािान िनचको लागि िकील/लेखनदास राख्न र्ाहन्छु। त्यसको लागि के 
कस्ता प्रकारका शलु्कहरू लाग्नछे र कतत जतत पनेछ ?  

सामाधयतया, वकीलहरू वा लेिनिासहरूलाई भुक्तानी गनुनपने ििनका प्रकारहरूमा कानूनी सल्लाह सुझाव 
शुल्क, स्टाटन-अप शुल्क, पाररश्रभमक, ह्याधडभलङ शुल्क, वास्तववक ििन, िैननक पाररश्रभमक र परामशन 
शुल्कहरू पिनछ ।  
 त्यस्ता लागत ििनको कुनै मानक मूल्य हुाँिैन । त्यसैले हरेक वककल वा लेिनिासहरूले व्यन्क्तगत 
रूपमै त्यी मानक मूल्य ननिानरण गररधछ ।  
 साथै, Houterasu ले नागररक कानूनी सहायता प्रणालीद्वारा ननजी तथा घरेल ुमाभमलाका समस्याहरू 
भएका तर पैसाको अभावले गिान वकीलहरू तथा लेिनिासहरूबाट कानूनी सहायता भलन नसक्ने 
व्यन्क्तहरूलाई नन:शुल्क कानूनी सल्लाह उपलब्ि गराउाँिछ र वककलहरू, लेिनिासहरू र सुनुवाईहरूका 
लागत अरीम रूपमा भुक्तानी गररदिधछ जुन केहीसमय पनछ आफूले भुक्तानी गनुपिनछ ।   
 नागररक कानूनी सहायता प्रणाली प्रयोग गननका लाचग आम्िानी र सम्पवत्त ननन्श्ित रकम ियाराभभत्र 
हुनुपने शतन पूरा हुने, मुद्िा न्जत्ने सम्भावना हुने र मुद्िा नागररक कानूनी सहायताको लाचग उपयुक्त हुने 
िाले हुनुपिनछ । यदि तपाईंले वकील/लेिनिास शुल्क प्रनतपूनत न प्रणाली प्रयोग गनुनहुधछ भने, लागत 
शुल्कहरू Houterasu को मानकमा आिाररत भएर ननिानरण गररधछ । ननिानररत शुल्कहरू Houterasu 
द्वारा वकील तथा लेिनिासलाई अचरम रूपमा एकमुस्ट भुक्तानी गररनेछ । र एकमुस्ट भुक्तान गररधछ। 
सामाधय ननयम अनुसार प्रयोगकतानहरूले Houterasu लाई ककस्ताबधिीमा पूरा रकम पनछ भुक्तानी 
गनुनपनेछ ।  
 प्रनतपूनत न प्रणाली सम्बन्धित सोध्पुछका लाचग कृपया बहुभाषीय जानकारी सेवा (0570-078377) मा फोन 
गनुनहोला । Houterasu का कमनिारीले िोभाष ेमाफन त यस प्रणाली बारे व्याख्या गररनेछ । 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


