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गैर-भुक्तानी ज्याला रकमको  
सट्टा भुक्तानी प्रणाली बारे जानकारी  

उद्योगको दिवादलयापनले ज्याला रकम भुक्तानी नपाइकनै अवकाश दलनुपरेका महानुभाव समक्ष 

 

                    
गैर-भकु्तानी ज्याला रकमको सट्टा भकु्तानी प्रणाली भनकेो, श्रममक र मिनका पररवारको मथिर जीमवका कायम राख्नको लामग राष्ट्रले सेमटिनिे अिााि् सुरक्षा सञ्जाल थवरूप, उद्योगको 

मिवामलयापनले ज्याला रकम भकु्तानी नपाइकनै अवकाश मलनुपरेका श्रममक प्रमि, "ज्याला रकम भकु्तानीको सुमनमिििा आमिसगँ सम्बमधिि काननु"मा आिाररि रही, उक्त गरै-भकु्तानी 
ज्याला रकमको केही महथसा सरकारले उद्यम मामलकको बिलामा सट्टा भुक्तानी गररमिने प्रणाली हो।  

जापान अर्गनाइजेसन अफ अकुपेसनल हले्ि एण्ड सेटिी (उपराधि “अर्गनाइजेसन" भमनने।)ले यस प्रणाली कायााधवयन गरी, सट्टा भकु्तानी गरेको समयमा, अर्गनाइजेसनल ेउक्त सट्टा 
भकु्तानी रकम बराबरको रामश सम्बधिमा, श्रममकको सहममि मलई ज्याला रकम मागिाबी गने हकको प्रत्यायुक्ती मलएर, उद्यम मामलकहरूसगँ भरिालको मागिाबी गरररहकेो छ।     
सट्टा भकु्तानी प्राप्त गना सक्ने व्यमक्त भधनाले, मनम्न आवश्यक सिा परुा गरेका व्यमक्त हुनेछन्।  

1  श्रममक िरु्ािना ििा क्षमिपूमिा मबमा (श्रममक िरु्ािना मबमा) लागु भएको उद्यममा 1 वर्ा वा सो भधिा बढी उद्यम सम्बधिी गमिमवमि गरेका उद्यम मामलक (संथिा, व्यमक्त जो भएपमन 
फरक नपने।) कहाँ रोजगार भएर, उद्योगको मिवामलयापनले ज्याला रकम भुक्तानी नपाइकनै अवकाश मलनपुरेका श्रममक (श्रम मानक ऐन िफा 9का श्रममकमा सीममि।) हुनपुने   

2   अिालिमा िाि पमल्िँिाको प्रमिया सुरु आमिको मनवेिन मममि (कानुनी आिारको मिवामलयापन भए) अिवा श्रम मानक मनरीक्षण कायाालय प्रमुख समक्ष िथ्यगि आिारको 
मिवामलयापन माधयिा आवेिन मममि (िथ्यगि आिारको मिवामलयापन)भधिा 6 ममहना भधिा अमर्को मममिबाि 2 वर्ाको अवमिमा उक्त उद्योगबाि अवकाश मलएका महानुभाव  
 (नोि) अवकाश पिाि् 6 ममहना मभत्रमा अिालिमा िाि पमल्िँिाको प्रमिया सुरु आमिको मनवेिन अिवा श्रम मानक मनरीक्षण कायाालय प्रमुख समक्ष माधयिा आवेिन नमिएमा, 
सट्टा भकु्तानीको िायरामा पने छैन।   

3  गैर-भकु्तानी ज्याला रकम आमि सम्बधिमा, िाि पल्िेकाको सम्पमि व्यवथिापकहरूले प्रमाणीकरण (कानुनी आिारको मिवामलयापन भए) अिवा श्रम मानक मनरीक्षण कायाालय 
प्रमुखले पुम्ि (िथ्यगि आिारको मिवामलयापन भए) गरेको व्यमक्त   

सट्टा भुक्तानी प्राप्त गनन सक्ने व्यदक्त  Ⅱ 
6 ममहना  

2 वर्ा 

यस अवमि मभत्र अवकाश मलएका व्यमक्त िायरामा पनेछन्। 

िोस्रो वर्ाको मममि  

(उिाहरण: H30.7.25)  

6 ममहना अमर्को मममि  

(उिाहरण: H28.7.26)  

िाि पमल्िँिाको प्रमिया सुरु आमिको मनवेिन 
मममि अिवा माधयिा आवेिन मममि  

(उिाहरण: H29.1.26)  

गैर-भुक्तानी ज्याला रकमको सट्टा भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धमा  
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श्रदमक िुर्नटना दबमा लागु भएका उद्यम 

श्रममक िरु्ािना क्षमिपूमिा मबमा ऐनको प्राविान लागु हुने उद्यमलाई भमननेछ। श्रममक 1 जना वा सो भधिा बढी प्रयोग गने उद्यम हो भने, कृमर् ििा जलस्रोि व्यवसायको केही 
महथसा बाहकेको सबै मभत्र पनेछन्।  

पुनि, सगँै बथने आटनो नािेिारलाई मात्र काममा लगाउने उद्यम, लागु भएका उद्यममा पिैनन्।   
श्रदमक (श्रम मानक ऐन िफा 9को श्रदमकमा सीदमत।)  

मिवामलया भएको उद्यम मामलक कहाँ रोजगार भएर, श्रम प्रमिको मूल्य थवरूप ज्याला रकमको भकु्तानी प्राप्त गरररहकेो व्यमक्तलाई भमनधछ (पािािाईमर/आरुबाइिोहरू समेि 
समावशे)। सगँै बथने आटनो नािेिारका सम्बधिमा, उक्त सँगै बथने नािेिारले उद्यम थिलमा, मान  ँढाचँागि रूपमा श्रममककै थवरूपमा काम गरररहकेो भएपमन, सामाधयिया गुणात्मक 
रूपमा उद्यम मामलक सरह फाइिा मलने गरेको हुधछ र, उद्यम मामलक सरहकै हमैसयिमा हुधछ भनेर मामनने हनुाले सैद्धामधिक रूपमा श्रममक भनेर माधयिा मिइने छैन।  

पुनि, र्रेलु श्रम ऐन अधिगािको र्रायसी पसेा आमिमा संलग्न र्रेलु श्रममक भने िायरामा पने छैनन्। सािै, प्रमिमनमित्व हक भएका कम्पनीका पिामिकारीहरू भने िायरामा 
पने छैनन्।  

सट्टा भुक्तानीको िायरामा पने दिवादलयापन 
 (1)   काननुी आिारको मिवामलयापन 

िाि पमल्िँिाको प्रमिया सुरु गने मनणाय (मिवामलयापन ऐन)/मवशेर् समायोजन प्रमिया सुरु गने आिेश (कम्पनी ऐन)/पनुथिाापना प्रमिया सुरु गने मनणाय (िेवानी 
पुनथिाापना ऐन)/पुनरुत्िान प्रमिया सरुु गने मनणाय (कम्पनी पनुरुत्िान ऐन)  

 (2)   िथ्यगि आिारको मिवामलयापन (साना ििा मझ ला उद्योगको उद्यम मामलक मात्र)  
उद्योग मिवामलया भई उद्यम सम्बधिी गमिमवमि रोकेको र, पुनसाञ्चालनको योजना नभएको, ििा, ज्याला रकम भकु्तानी गन ेक्षमिा नभएको अवथिामा पगुेको 

सम्बधिमा श्रम मानक मनरीक्षण कायाालय प्रमुखले माधयिा मिएमा  
अ) "उद्यम सम्बधिी गमिमवमि रोमकएको" भधनाल े

उद्यम थिल बधि भई, श्रममक सबै बखाासीमा परेकोले, उक्त उद्यममा खासमा चमलरहकेो हुनपुने उद्यम सम्बधिी गमिमवमि रोमकएको अवथिालाई भमननछे। उद्यम 
मवर्िन गनाको लामग आवश्यक समायोजन गमिमवमि मात्रै गरररहकेो भएमा िायरामा पछा िर, उद्यमको थिर र्िाउँिा समेि उक्त उद्यमले पमहले गरररहकेो उद्यम सम्बधिी 
गमिमवमिले मनरधिरिा पाएमा भने िायरामा पन ेछैन।  

आ) "पनुसाञ्चालनको योजना नभएको" भधनाल े
आम रूपमा, उद्यम मामलकले उद्यम पुनसाञ्चालन गने मनयि नराखेको, अिवा समायोजन गमिमवमिमा प्रवशे गने आमि गरेर पुनसाञ्चालनको योजना नभएको 

अवथिालाई भमननछे।  
इ) "ज्याला रकम भकु्तानी क्षमिा नभएको" भधनाल े

आम रूपमा, उद्यम मामलकसँग ज्याला रकम भकु्तानीमा पररपमूिा गने िनसम्पमि नभएको, ििा, रकम सापि मलने आमि गरेपमन ज्याला रकम भुक्तानी गना सक्न े
योजना नभएको अवथिालाई भमननेछ। ऋण-भार रामश, आटनो भएको िनरामश भधिा बढी (अमिक ऋण-िामयत्व भनरे भमनन)े छ भधिैमा िायरा पन ेहुिैँन।  

पुनि, साना ििा मझ ला उद्योग उद्यम मामलक भधनाले, मनम्न मध्ये कुनै एकमा पने उद्यम मामलकलाई भमननछे।     पँुजी रामश अिवा लगानी पँुजीको कुल रामश हरपल काम गराई राख्ने श्रममक सङ््ख्या 
आम उद्योग  

(िोक व्यवसाय, सेवामूलक व्यवसाय, खुद्रा व्यवसाय बाहेक)  30 करोड येन वा सो भधिा र्िी भएका संथिा 300 जना वा सो भधिा र्िी 
िोक व्यवसाय  10 करोड येन वा सो भधिा र्िी भएका संथिा 100 जना वा सो भधिा र्िी 
सेवामूलक व्यवसाय  5 करोड येन वा सो भधिा र्िी भएका संथिा 100 जना वा सो भधिा र्िी 
खुद्रा व्यवसाय 5 करोड येन वा सो भधिा र्िी भएका संथिा 50 जना वा सो भधिा र्िी    
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सट्टा भकु्तानीको मागिाबी गना समकने अवमि भनेर, िाि पमल्िँिा आमि कानुनी आिारको मिवामलयापन भए, अिालिमा गररने िाि पमल्िँिाको प्रमिया सुरु आमि गने मनणीि मममि 
अिवा आिेश मिइएको मममिको भोमलपल्ि िेमख महसाब गरेर 2 वर्ा मभत्र हुधछ भने, िथ्यगि आिारको मिवामलयापन भए, श्रम मानक मनरीक्षण कायाालय प्रमुखले मिवामलयापनको माधयिा 
मिएको मममिको भोमलपल्ि िेमख महसाब गरेर 2 वर्ा मभत्र हुधछ र, गैर-भकु्तानी ज्याला रकमको सट्टा भकु्तानी मागिाबीपत्रलाई अर्गनाइजसेनमा पेस नगरर हुिैँन। यस अवमि नारे्मा, सट्टा 
भकु्तानी प्राप्त गना समकने छैन।                        

 
सट्टा भकु्तानीको िायरामा पने गैर-भकु्तानी ज्याला रकम, अवकाश मममि भधिा 6 ममहना अगामडको मिन िमेख अर्गनाइजसेन प्रमि सट्टा भकु्तानी मागिाबी गरेको मममिको 

अमर्ल्लो मिन सम्मको अवमिमा भकु्तानी पाउने म्याि भइसकेको “मनयममि ज्याला रकम (*1)” एवम् "अवकाश भिा (*2)" हुनेछ। ििामप, कुल गैर-भकु्तानी ज्याला रकम 20 
हजार येन भधिा र्िी भए िायरा बामहर पनेछ।        

सट्टा भुक्तानीको मागिाबी गनन सदकने अवदध  Ⅲ 

सट्टा भुक्तानीको मागिाबी गनन सदकने अवदध 
Ⅳ 

सट्टा भुक्तानीको मागिाबी अवमि  
सट्टा भुक्तानी 
मागिाबीकिाा जापान अर्गनाइजेसन 

अफ अकुपेसनल हेल्ि 
एण्ड सेटिी 

सट्टा भुक्तानीको मागिाबी गना ममल्ने अवमि  
2 वर्ा मभत्र  
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अवकाश मममि भधिा 6 ममहना अगामडको मिन 
(उिाहरण: H28.10.12 अिााि् सन् 2016/10/12)  (उिाहरण: H29.4.12 अिााि्  

सन् 2017/4/12)  
अवकाश मममि  जापान अर्गनाइजेसन अफ अकुपेसनल हेल्ि एण्ड 

सेटिी प्रमि सट्टा भुक्तानी मागिाबी गरेको भधिा 
अमर्ल्लो मिन   

ज्याला रकमको महसाब बधि हुन ेमिन: हरेक ममहना 20 िाररख भकु्तानी मममि: उक्त ममहनाको 26 िाररख  
हेइसेइ संवि ्28 हेइसेइ संवि ्29 

अक्िोबर  
26 िाररख नोभेम्बर 

26 िाररख मडसेम्बर 
26 िाररख जनवरी  

26 िाररख फेब्रुअरी  
26 िाररख माचा  

26 िाररख अमप्रल  
26 िाररख सेप्िेम्बर 

26 िाररख 

यस अवमि मभत्रमा भुक्तानी म्याि भइसकेको        
भुक्तानी बाँकी रहेको मनयममि ज्याला रकम एवम् अवकाश भिा, सट्टा भुक्तानीको िायरामा पनेछन्। 

(नोि) अमप्रल ममहनाको महथसाको ज्याला रकम (H29. 3. 21 - H29. 4. 12) मा, मिनगधिी महसाब लागु हुनेछ।  
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मनयममि ज्याला रकम माचा 
21 िाररख िेमख 4 अमप्रल 12 
िाररख सम्मको ज्याला रकम  
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*1  मनयममि ज्याला रकम  

श्रम मानक ऐन िफा 24 उपिफा 2को प्राविान अनसुार, हरेक ममहना 1 पिक वा सो भधिा बढी मनयममि रूपमा, मनिााररि समयमा भुक्तानी गररने ज्याला रकम (जथिै: 
आिारभिू िलब/पररवाररक भिा/काममा आवि-जावि भिा/ओभरिाइम भिाहरू) हुनेछ र, आयकर, बसोबास कर, सामामजक मबमा शुल्कहरू कानुन मनिााररि र्ि िी रामश 
र्ि िी हनुु पूवाको रामश हनुेछ।   
*2  अवकाश भिा  

अवकाश भिा भनरे, श्रम सम्झ िा, रोजगारी मनयमावली (अवकाश रकम सम्बधिी प्राविान) आमिमा आिाररि रही लाभ प्रिान गररने अवकाश रकमलाई भमननछे। उद्यम 
मामलकल ेसाना ििा मझ ला उद्योग अवकाश रकम पारथपररक सहायिा प्रणाली जथिा कम्पनी बामहरको ररजभाको अवकाश रकम प्रणालीमा सिथयिा जनाएको र, अधय 
प्रणालीबाि अवकाश रकम भकु्तानी हनुे खण्डमा, भकु्तानी हुने रामश मनिाारण भएपमछ, उक्त रामश र्िाइएको रामश, सट्टा भुक्तानीको िायरामा पनछे।   
*3 मिनगधिी महसाब सम्बधिमा  

मामसक िलब प्रणाली (गयल भएपमन ज्याला रकम नर्ि्ने पूणा मामसक िलब प्रणाली।) मा, अवकाश मममि ज्याला रकम महसाब अवमि बीचको समय पछा भने, अवकाश 
मममि भधिा पमहला श्रम गरेको महथसा जमि मिनगधिी महसाबको रामश हुनछे।  
<मिनगधिी महसाब मवमि> 

रोजगारी मनयमावलीहरू अनुसार ठोस रूपमा मनिााररि मवमि अनुरूप महसाब मनकामलने छ, यमि मनिााररि छैन भने, हामजर भएको मिन सङ््ख्या अनसुार महसाब 
मनकामलने छ।  

"मिनगधिी महसाब गररएको ज्याला रकम" = “मामसक िलब एवम् मामसक मनिााररि मवमभधन भिाहरू (पिामिकारी भिा/पररवाररक भिा/काममा आवि-जावि भिा 
आमि)” x "वाथिमवक श्रम मिन सङ््ख्या" ÷ "मनिााररि श्रम मिन सङ््ख्या (ममहना अनुसार मनिााररि श्रम मिन सङ््ख्या फरक परेमा, वामर्ाक मनिााररि श्रम मिन सङ््ख्यालाई 12 
ममहनाले भाग गरेको औसि मनिााररि श्रम मिन सङ््ख्या)”   
*4  सट्टा भकु्तानीको िायरा नपने मचजहरू 

बोनस वा त्यथिै अधय अथिायी रूपमा भकु्तानी हुने ज्याला रकम, बखाासी पूवा सूचना भिा, ज्याला रकमको मवलम्ब ब्याज, वर्ााधिको समायोजन (नेधमाच ुच्योउ-सेइ)को 
कर मफिी रकम, कृिज्ञिा रकम, उत्सव शीर्ाकको लाभकारी अिवा कल्याण कायािम अधिगािको लाभ रकम, वाथिमवक खचा वापस भकु्तानी थवरूपको भ्रमण खचा/सामानमा 
लागेको खचाहरू भने सट्टा भकु्तानीको िायरामा पने छैनन्।   
*5  गैर-भकु्तानी ज्याला रकमबाि र्िाइने मचजहरू  

भकु्तानी हुनपुन ेमनयममि ज्याला रकम एवम् अवकाश भिा मध्ये पमहल्यै भकु्तानी मलइसकेको भए या उद्यम मामलकको प्रामप्त-हकमा आिाररि रही हरेक ममहनाको ज्याला 
रकमबाि र्िाइने गरेको कम्पनीले मिएको आवासको भाडा, कम्पनीले सामान खररि गना मिएको रकम, सापिी रकम, मफिाा गनुापने रकमहरू भएमा, गरै-भकु्तानी ज्याला रकमबाि 
र्िाएर आएको रामश हुनछे।    
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सट्टा भकु्तानी गररने रकम, कुल गरै-भकु्तानी ज्याला रकमको 100 भागको 80 भाग बराबरको रामश हुनछे। ििामप, सट्टा भकु्तानीको िायरामा पने कुल गरै-भकु्तानी ज्याला रकममा, 
अवकाश मममिको उमेर अनुसार उक्त पाउन ेरामशमा सीमाहि लाग्न ेभएकोले, उक्त सीमाहि रामश नारे्को समयमा, सट्टा भकु्तानी गररन ेरकम, सीमाहि रामशको 100 भागको 80 भाग हुनेछ।   

अवकाश मममिको उमेर  कुल गैर-भुक्तानी ज्याला रकमको सीमाहि रामश  सट्टा भुक्तानीको अमिकिम रामश  
45 वर्ा वा सो भधिा मामि  37 लाख येन  29 लाख 60 हजार येन  
30 वर्ा वा सो भधिा मामि 45 वर्ा भधिा मुमन  22 लाख येन  17 लाख 60 हजार येन  
30 वर्ा भधिा मुमन  11 लाख येन  8 लाख 80 हजार येन  

उिाहरण:1 अवकाश मममिको उमेर 32 वर्ा, कुल गैर-भकु्तानी ज्याला रकम 17 लाख येन (मनयममि ज्याला रकम 5 लाख येन, अवकाश भिा 12 लाख येन) हुिँा 
कुल गैर-भकु्तानी ज्याला रकम 17 लाख येन, 30 वर्ा वा सो भधिा मामि 45 वर्ा भधिा मुमनको सीमाहि रामश 22 लाख येन ननारे्कोले, सट्टा भकु्तानी रामश = 17 लाख यने 
x 0.8 = 13 लाख 60 हजार येन हनुेछ।   

उिाहरण:2 अवकाश मममिको उमेर 48 वर्ा, कुल गैर-भकु्तानी ज्याला रकम 47 लाख येन (मनयममि ज्याला रकम 15 लाख येन, अवकाश भिा 32 लाख येन) हुिँा 
कुल गैर-भकु्तानी ज्याला रकम 47 लाख येन, 45 वर्ा वा सो भधिा मामिको सीमाहि रामश 37 लाख येन नारे्कोले, सट्टा भुक्तानी रामश थवरूप, 29 लाख 60 हजार यने (सट्टा 
भकु्तानीको अमिकिम रामश) पाइने हुधछ।    

"काननुी आिारको मिवामलयापन" र "िथ्यगि आिारको मिवामलयापन"मा, मागिाबी प्रमिया फरक पने भएकोले ध्यान पुऱ्याउनु होस्।   
1  कानुनी आधारको दिवादलयापनको मागिाबी प्रदिया  

(1) सट्टा भकु्तानी मागिाबीकिााले, मनम्न मिवामलयापनको वगीकरण अनुरूपको प्रमाणीकरणकिाा प्रमि, सट्टा भकु्तानी मागिाबीको आवश्यक बँुिाहरू सम्बधिमा प्रमाणको लामग 
आवेिन मिने।   

मिवामलयापनको वगीकरण प्रमाणीकरणकिाा  
िाि पमल्िँिा  िाि पल्िेकाको सम्पमि व्यवथिापक  

मवशेर् समायोजन  समायोजक  
िेवानी पुनथिाापना  पुनथिाापना ऋण-िामयत्ववाला (सम्पमि व्यवथिापक)  
कम्पनी पुनरुत्िान  सम्पमि व्यवथिापक   

(2) िाि पल्िेकाको सम्पमि व्यवथिापक जथिा प्रमाणीकरणकिााहरूबाि प्रमाणपत्र जारी गररएमा, सट्टा भकु्तानी मागिाबीकिााले, "立替払請求書" (सट्टा भकु्तानी मागिाबीपत्र) 
एवम् "退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書" (अवकाश आयको लाभ प्रामप्तसँग सम्बमधिि र्ोर्णापत्र/अवकाश आय र्ोर्णापत्र) मा आवश्यक बँुिा 
भरेर, प्रमाणपत्रसगँ नछुि्याई अर्गनाइजसेनमा पे्रर्ण गनुाहोस्।    

सट्टा भुक्तानी गररने रकम  Ⅴ 

सट्टा भुक्तानीको मागिाबी प्रदिया Ⅵ 
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(3) सट्टा भकु्तानी मागिाबीको आवश्यक बँुिाहरू मध्ये सबै अिवा केही प्रमाणहरू, िाि पल्िेकाको सम्पमि व्यवथिापक जथिा प्रमाणीकरणकिााबाि प्राप्त गना नसकेमा, सट्टा भकु्तानी 
मागिाबीकिााले, श्रम मानक मनरीक्षण कायाालय प्रमुख समक्ष, प्रमाण प्राप्त गना नसकेको बँुिा सम्बधिमा पुमि गनाको लामग आवेिन मिन सक्नेछ।  

पुनि, मवथििृमा, मनथसा थवरूपको सामाग्री या प्रमाणीकरणकिााबाि जारी गररएको प्रमाणपत्रहरू बोकेर, पायकपने श्रम मानक मनरीक्षण कायाालयमा परामशा गनुाहोस्।                   
   

2  तथ्यगत आधारको दिवादलयापनको मागिाबी प्रदिया  
(1) सट्टा भकु्तानी मागिाबीकिााले, श्रम मानक मनरीक्षण कायाालय प्रमुख समक्ष, उक्त उद्यम थिलल ेउद्यम सम्बधिी गमिमवमि रोकेर, पनुसाञ्चालनको योजना नभएको, ििा, ज्याला 

रकम भकु्तानी क्षमिा नभएको अवथिामा आइपुगेको सम्बधिमा माधयिाको लामग आवेिन मिइधछ। माधयिाको आवेिन, कुनै उद्यम थिलबाि अवकाश मलएका सट्टा भकु्तानी 
मागिाबीकिाा 2 जना वा सो भधिा बढी छन् भने, त्यस मध्येको 1 जनाले माधयिा प्राप्त गरेमा, उक्त प्रभावकाररिाले उक्त उद्यम थिलको अधय अवकाश प्राप्त श्रममकको लामग 
समेि काम गने हुधछ।   

(2) श्रम मानक मनरीक्षण कायाालय प्रमुखबाि माधयिा सूचनापत्र जारी गररएमा, सट्टा भकु्तानी मागिाबीकिााले, श्रम मानक मनरीक्षण कायाालय प्रमुख समक्ष, सट्टा भकु्तानी मागिाबीका 
आवश्यक बँुिा सम्बधिमा पुमिको लामग आविेन मिइधछ।   

(3) श्रम मानक मनरीक्षण कायाालय प्रमुखबाि पुमि सूचनापत्र जारी गररएमा, सट्टा भकु्तानी मागिाबीकिााले, "立替払請求書" (सट्टा भकु्तानी मागिाबीपत्र) एवम् "退職

所得の受給に関する申告書・退職所得申告書" (अवकाश आयको प्रामप्तसगँ सम्बमधिि र्ोर्णापत्र/अवकाश आय र्ोर्णापत्र) मा 
आवश्यक बँुिा भरेर, पुमि सूचनापत्रसँग नछुट््टयाइकन अर्गनाइजेसनमा पे्रर्ण गनुाहोस्।   

  ⑤ सट्टा भुक्तानीको मागिाबी (पुमि सूचनापत्र संलग्न गने) 

जापान अर्गनाइजेसन अफ 
अकुपेसनल हेल्ि एण्ड 

सेटिी 

⑤ 

श्रम मानक मनरीक्षण 
कायाालय प्रमुख 

① माधयिा आवेिन  

② माधयिा सचूनापत्र जारी  

③ पुमिको आवेिन  

④ पुमि सचूनापत्र जारी  

सट्टा भुक्तानी मागिाबीकिाा 

श्रम मानक मनरीक्षण 
कायाालय प्रमुख सट्टा भुक्तानी 

मागिाबीकिाा 
* प्रमाणपत्र अथवा  

पुष्टि सूचनापत्र संलग्न 

गने 
जापान अगानाइजेसन अफ 
अकुपेसनल हेल्ि एण्ड 

सेटिी  ④ जाँच प्रमाणीकरणकिाा 

②
 प्रमाणपत्र ज

ारी 
①

 प्रमाणीक
रण आ

वेिन  

① पुमिको आवेिन  
② पमुि सूचनापत्र जारी  
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अर्गनाइजसेनले पसे गररएको "未払賃金の立替払請求書" (गैर-भकु्तानी ज्याला रकमको सट्टा भकु्तानी मागिाबीपत्र) समीक्षा गरी, भकु्तानी मनिाारण भएमा, गरै-भकु्तानी ज्याला रकम 

सट्टा भकु्तानी मनिाारण/भकु्तानी सूचनापत्र (अवकाश आयसँग सम्बमधिि आयस्रोि करकट्टी पत्र/मवशेर् करकट्टी पत्र समेि।) लाई मागिाबीकिाामा पे्रर्ण गरी, मागिाबीकिााले िोकेको 
मागिाबीकिाा मूलव्यमक्त थवयंको नामको सािारण मडपोमजि खािामा सट्टा भकु्तानी रकम रकमाधिर हुनेछ।  

पुनि, सट्टा भकु्तानी रकम, मनयममि ज्याला रकमको महथसा, अवकाश भिाको महथसा सबैलाई, कर मवशेर् प्रबधि ऐन िफा 29 - 4 को प्राविान अनुसार अवकाश आय थवरूप व्यवहार 
गररधछ र, अधय आयसगँ छुट््टयाएर कर लागु हुनछे। ििामप, मनम्नानुसार अवकाश आयमा अवकाश आयको कर र्ि िीलाई माधयिा मिइने गररएकोले, सट्टा भकु्तानी मागिाबीपत्रको िल्लो 
थिम्भमा रहकेो "退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書" (अवकाश आयको लाभ प्रामप्तसगँ सम्बमधिि र्ोर्णापत्र/अवकाश आय र्ोर्णापत्र) मा भन/ेछाप लगाउन े
गरेको भए र्ि िी प्राप्त गना समकने छ।   

लगािार काम गरेको वर्ा सङ््ख्या  अवकाश आयको कर र्ि िी रामश  
20 वर्ा वा सो भधिा र्िी भएमा  4 लाख यने x लगािार काम गरेको वर्ा सङ््ख्या  

(8 लाख येनसम्म नपुगमेा, 8 लाख येन)  
20 वर्ा नार्ेमा  80 लाख येन + 7 लाख येन x (लगािार काम गरेको वर्ा सङ््ख्या - 20 वर्ा)   

झुट्टा वा अधय अवैि मियाकलापबाि सट्टा भकु्तानी रकम प्राप्त गरेमा या, उद्यम मामलकल ेअवैि रूपमा सहयोग पुऱ्याई झुट्टा ररपोिा अिवा प्रमाणीकरण गरेर सट्टा भकु्तानी रकमको 
भकु्तानी हनु गएमा, मि मियाकलापहरूबाि सट्टा भकु्तानी रकम प्राप्त गरेको व्यमक्त एवम् उक्त सहयोग पुऱ्याएको व्यमक्तलाई ठगी अपराि थवरूप फ जिारी उजुरी गररने हुधछ।  

सािै, झुट्टा वा अधय अवैि मियाकलापबाि सट्टा भकु्तानी रकम प्राप्त गरेको व्यमक्त या, त्यसमा सहयोग पुऱ्याएको उद्यम मामलकलाई, राष्ट्रले सट्टा भकु्तानी भएको रकमको मफिी 
एवम् त्यस बराबरको रकम चकु्ता गना (बाइ-गायमस अिााि् डबल मिराउन)े आिेश मिने हुधछ।    

अवैध लाभ प्रादप्त गरेमा Ⅷ 
सट्टा भुक्तानी रकमको भुक्तानी Ⅶ

जहाजी कमाचारीको लामग सट्टा भुक्तानीको मागिाबी प्रमिया  
जहाजी कमाचारी ऐन िफा 1मा प्राविान भए अनुसारका जहाजी कमाचारीका सम्बधिमा, "立替払請求書” (सट्टा भुक्तानी मागिाबीपत्र) पेस गने ठाउँ भनेको थिानीय पररवहन 
ब्युरो हुने भएकोले ध्यान पुऱ्याउनु होस्।   

1 कानुनी आिारको मिवामलयापन 
(1) सट्टा भुक्तानी मागिाबीकिााले, िाि पल्िेकाको सम्पमि व्यवथिापक जथिा प्रमाणीकरणकिाा समक्ष, सट्टा भुक्तानी मागिाबीको आवश्यक बँुिाका प्रमाणको लामग आवेिन मिई, 

प्रमाणपत्र जारी गररएमा, सट्टा भुक्तानी मागिाबीकिााले, "立替払請求書" (सट्टा भुक्तानी मागिाबीपत्र) एवम् "退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書” 
(अवकाश आयको लाभ प्रामप्तसँग सम्बमधिि र्ोर्णापत्र/अवकाश आय र्ोर्णापत्र) को आवश्यक बँुिाहरू भरेर, प्रमाणपत्रसँग नछुट््टयाइकन थिानीय पररवहन ब्युरोमा पे्रर्ण 
गनुाहोस्।  

(2) सट्टा भुक्तानी मागिाबीको आवश्यक बँुिाको सबै अिवा केही प्रमाणहरू िाि पल्िेकाको सम्पमि व्यवथिापक जथिा प्रमाणीकरणकिााबाि प्राप्त गना नसकेमा, सट्टा भुक्तानी 
मागिाबीकिााले, थिानीय पररवहन ब्युरो प्रमुख समक्ष, प्रमाण प्राप्त गना नसमकएको बँुिाहरू सम्बधिमा पुमिको आवेिन मिन सक्नेछ। मवथििृमा, मनथसा थवरूपको सामाग्री या 
प्रमाणीकरणकिााबाि जारी गररएको प्रमाणपहरू मलएर, पायक पने थिानीय पररवहन ब्युरोमा परामशा गनुाहोस्।   

2   िथ्यगि आिारको मिवामलयापन 
(1) सट्टा भुक्तानी मागिाबीकिााद्वारा, थिानीय पररवहन ब्युरो प्रमुख समक्ष, जहाजी कमाचारी हािे पुमथिका प्रथिुि गरेर माधयिाको लामग आवेिन मिइधछ। माधयिा सूचनापत्र जारी गररएमा, 

थिानीय पररवहन ब्युरो प्रमुख समक्ष, जहाजी कमाचारी हािे पुमथिका प्रथिुि गरेर, सट्टा भुक्तानी मागिाबीको आवश्यक बँुिा सम्बधिको पुमिको लामग आवेिन मिइधछ।  
(2) थिानीय पररवहन ब्युरो प्रमुखबाि पुमि सूचनापत्र जारी गररएमा, सट्टा भुक्तानी मागिाबीकिााले, "立替払請求書" (सट्टा भुक्तानी मागिाबीपत्र) एवम् "退職所得の受給に関す

る申告書・退職所得申告書" (अवकाश आयको लाभ प्रामप्तसँग सम्बमधिि र्ोर्णापत्र/अवकाश आय र्ोर्णापत्र) मा आवश्यक बँुिाहरू भरेर, पुमि सूचनापत्रसँग 
नछुट््टयाइकन थिानीय पररवहन ब्युरोमा पे्रर्ण गनुाहोस्।  

Ⅰ 

गैर-भु क्त
ानी ज्याल

ा रक
मक

ो 
सट्टा भुक्त

ानी प्रणाल
ी 

सम्बधिमा 

Ⅲ 

सट्टा भुक्त
ानीक

ो मागिाबी 
गना समक

ने अ
वमि  

Ⅳ 

सट्टा भुक्त
ानीक

ो िायरामा 
पने गैर-भु क्त

ानी ज्याल
ा रक

म  

Ⅴ 

सट्टा भुक्त
ानी गररने 

रक
म  

Ⅵ 

सट्टा भुक्त
ानीक

ो मागिाबी 
प्रमि

या  

Ⅶ 

सट्टा भुक्त
ानी रक

मक
ो भुक्त

ानी 

Ⅷ 

अ
वैि ल

ाभ प्रामप्त 
गरेमा  

Ⅸ 

सट्टा भुक्त
ानी रक

म भरिाल
क

ो 
मागिाबी  

Ⅹ 

सट्टा भुक्त
ानी प्राप्त 

गना सक्ने व्यमक्त
  

Ⅱ 

立
替
払
請
求
書
・
退
職
所
得
申
告
書  ( सट्टा भु क्त

ानी मागिाबीपत्र/अ
वक

ाश
 

आ
य र्ोर्णापत्र) भने िररक

ा 



8  

  
1  भरतालको मागिाबी हकको प्रयोग  

सट्टा भकु्तानी गरेको समयमा, अर्गनाइजेसनल,े िेवानी संमहिा िफा 499को प्राविान अनुसार, सट्टा भकु्तानी रकम बराबरको रकम सम्बधिमा सट्टा भकु्तानी प्राप्त गरेको श्रममकको 
सहममि मलएर ज्याला रकम मागिाबी हकको प्रत्यायुक्ती मलनेछ।  

अर्गनाइजसेनले राष्ट्रको प्रामप्त-हक व्यवथिापन आमिसँग सम्बमधिि कानुन अनरुूप प्रत्यायुक्ती मलएको ज्याला रकम प्रामप्त-हकबाि, उद्यम मामलकहरू समक्ष भरिालको 
मागिाबी गनेछ।  

ठोस रूपमा भधनपुिाा, कानुनी आिारको मिवामलयापनमा िाि पल्िेकाको सम्पमि व्यवथिापकहरू समक्ष, सोही ममहना मभत्रमा सट्टा भकु्तानी गररएको सबै महथसालाई एकैसाि 
आउँिो ममहनाको प्रारम्भ मिर प्रत्यायुक्ती मलने एवम् भकु्तानीको अधिवाथिुहरू समूचि गने गरी, िाि पल्िेकाको सम्पमि व्यवथिापकहरूबाि ज्याला रकम प्रामप्त-हक सम्बधिी अिालिमा 
िामखला गरेको मनवेिनको उिर पाए पिाि् आउँिो ममहनाको मसाधि सम्ममा िाि पल्िेकाको प्रामप्त-हक मनवेिन िामखला फाराम अिवा िाि पल्िेकाको प्रामप्त-हकवालाको नाम 
पररविानको मनवेिन िामखला फारामलाई अिालि समक्ष पसे गनेछ। िथ्यगि आिारको मिवामलयापनमा, उद्यम मामलक समक्ष, सोही ममहना मभत्रमा सट्टा भकु्तानी गररएको सबै 
महथसालाई एकैसाि आउँिो ममहनाको प्रारम्भ मिर भकु्तानीको अधिवाथिु सूमचि गनुाका सािसािै, ज्याला रकम ऋण-िामयत्वको शोिभनाा मागिाबी गनछे। अर्गनाइजसेनबाि सट्टा 
भकु्तानी गररयो भधिैमा, उद्यम मामलकले ज्याला रकम भकु्तानी िामयत्वबाि ममनाहा पाउँछ भधने होइन।   
(1) िाि पमल्िँिा/कम्पनी पनुरुत्िानको अवथिामा 

अ) िाि पल्िेकाको सम्पमि व्यवथिापक अिवा सम्पमि व्यवथिापक समक्ष, ज्याला रकम प्रामप्त-हकको प्रत्यायुक्ती मलएर सूमचि गन े
आ) अिालि समक्ष, प्रामप्त-हकको मनवेिन िामखला अिवा प्रामप्त-हकवालाको नाम पररविानको मनवेिन िामखला गरी, िाि पमल्िँिाको प्रमियामा सहभागी इ) कोर्बाि प्रामप्त-

हकको शोिभनाा, प्रािममकिाका साि िाि पमल्िँिाको प्रामप्त-हकको लाभाशं मलन े 
(2) िेवानी पनुथिाापना/मवशेर् समायोजन गिाा  

अ) पनुथिाापना ऋण-िामयत्ववाला (सम्पमि व्यवथिापक) अिवा समायोजक समक्ष, ज्याला रकम प्रामप्त-हकको प्रत्यायुक्तीबारे सूमचि गने एवम् शोिभनााको मागिाबी गन े
आ) पनुथिाापना ऋण-िामयत्ववाला (सम्पमि व्यवथिापक) अिवा समायोजक समक्ष, ऋण-िामयत्व माधयिा प्रमाणपत्र, शोिभनाा योजनापत्र पसे गना अनरुोि एवम् शोिभनााको 

मागिाबी गन े 
(3) िथ्यगि आिारको मिवामलयापन 

अ) उद्यम मामलक समक्ष, गरै-भकु्तानी ज्याला रकमको सट्टा भकु्तानीबारे सूमचि गने एवम् ज्याला रकम ऋण-िामयत्वको शोिभनाा मागिाबी गन े
आ) शोिभनााको िामकिा गन े
इ) आवश्यकिा अनसुार, जफि, अथिायी जफि, बधिकी हकको थिापना, िेवानी मुद्दा हालरे ज्याला रकम प्रामप्त-हकको संरक्षण गन े 

2  सट्टा भुक्तानी रकमको पररपूरण सम्बन्धमा  
सट्टा भकु्तानी रकम पररपरूण गिाा, िेवानी समंहिा िफा 488 एवम् अर्गनाइजेसनको कायामवमि अनसुार, अवकाश भिा, त्यसपमछ मनयममि ज्याला रकमको िममा गररनेछ। उक्त 

बखिमा, मनयममि ज्याला रकमको शोिभनाा अवमि फरक पने भएमा, मिनको आ-आटना शोिभनाा अवमि आइपगुेको िम अनसुार पररपूरण गररनेछ।  
पुनि, िाि पमल्िँिाको प्रमिया अपनाउँिा अर्गनाइजेसनको सट्टा भकु्तानी रकम, शोिभनाा अवमि एउिै परेको प्रामप्त-हक सम्बधिमा, श्रममकको ज्याला रकम मागिाबी हक जथि ै

प्रकृमिको हनुे भएकोले, व्यवहाररक रूपमा, कोर् प्रामप्त-हकको भाग र िाि पमल्िँिाको प्रािममकिा प्रामप्त-हकको अनुपाि अनसुार समानुपामिक रूपमा मिइने गररएको छ।    

सट्टा भुक्तानी रकम भरतालको मागिाबी Ⅸ 
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        भिाा/छाप लगाउँिाको अनुरोि  
〇बुँिाहरू भिाा, कालो बलपेनल ेकेरमेि नगरी भने गनुाहोस्।  
〇फे्रमभधिा बामहर नमनमक्लने गरी भरेर, अङ््कलाई िायाँपमि ढेपाएर भनुाहोस्।  
〇मागिाबीपत्र एवम् र्ोर्णापत्र हरेकमा छाप लगाउनुहोस्।  
〇भरेको अधिवाथिुलाई सच्याउनु पिाा, सच्याएको भाग मामि डबल िको िानेर, त्यस मामि सच्याएको छाप लगाउनुहोस्।  
〇पेस गनुा अगामड, भना छुिेको, गलि भररएको, छाप लगाउन छुिेको, सच्याएको भए उक्त ठाउँमा सच्याएको छाप छुिेको छ मक, फेरर एक चोमि मनिय गनुाहोस्।  
〇मागिाबीपत्र एवम् र्ोर्णापत्रमा भना छुिेको या छाप लगाउन ुछुिेको आमि भएमा, मनिय गनाका लामग अर्गनाइजेसनबाि सोिपुछ गररनुका सािसाि,ै सट्टा भुक्तानी मढलो हुने कारक बधने 

भएकोले ध्यान पुऱ्याउन ुहोस्।  
〇मागिाबीपत्र एवम् र्ोर्णापत्र भन ेमवमि आमि सम्बधिमा, िाहा नभएको केही भएमा, जापान अगानाइजेसन अफ अकुपेसनल हेल्ि एण्ड सटेिी, गैर-भुक्तानी ज्याला रकम, सट्टा भुक्तानी 

परामशा कनार अिवा पायक पने श्रम मानक मनरीक्षण कायाालयमा सोिपुछ गनुाहोस्।  
■ "未払賃金の立替払請求書" (गैर-भकु्तानी ज्याला रकमको सट्टा भकु्तानी मागिाबीपत्र) भन ेिररका        

    
यस मागिाबीपत्रलाई अगानाइजेसनमा पठाउन ेमिन भनुाहोस्।   

(1) नामिर पाररवाररक ििाा (कोसेमक)मा भएको नामिर भनुाहोस्। मववाह आमिले, प्रमाणपत्र अिवा पुमि सचूनापत्रमा लेमखएको "िर” फरक भएमा, कोसेमक-िोउहोन अिवा कोसेमक-थयोउहोन 
(पाररवाररक ििााको मवथििृ अिवा सङ््मक्षप्त प्रमिमलमप) संलग्न गनुाहोस्।  
(2) फुररगाना (कािाकाना वा महरागानामा लखे्ने) अवश्य पमन भरेर, सािारण मडपोमजि खािावालाको नामसगँ ममल्न ेफुररगाना न ैभनुाहोस्।  
(3) आफूले लेखेको नभएमा नमबमसाकन छाप लगाउनुहोस्।  
(4) ममहला पुरुर् मध्ये कुन ैएकमा ○ (गोलो मचधह) लगाउनुहोस्।   
ईथवी संवि् नभएर, मले खान ेजापानी संवि् नम्बरमा ○ (गोलो मचधह) लगाई, जापानी संवि ्(<उिाहरण: थयोउवा संवि ्>52<साल>) भनुाहोस्।   

(1) हाल बसोबास गरररहेको ठेगाना भनुाहोस्। साि,ै पोिल कोड नमबमसाकन भनुाहोस्।  
(2) हालको ठेगाना भिाा, बामधच (मकिा नं.) सम्म सही िररकाले लेख्नुहोस्। आवासीय क्षेत्र/अपािामेधि/माधसन/कम्पनीले मिएको आवास/लज वा बास बथने ठाउँ भए, त्यसको नाम/भवनको नाम/नम्बर 

अिवा बास बथन मिनेको नामिर अवश्य पमन भनुाहोस्।  
(3) फोन नम्बरको लामग, ल्याण्ड लाइन नम्बरको अलावा मोबाइल फोन भए उक्त नम्बर समेि भनुाहोस्।    

1 |   सवाप्रिम “मागिाबी मममि”भने।  
2 |  “मागिाबीकिााको नामिर” भने।  

3 |  “जधम मममि” भने।  
4 |  “हालको ठेगाना/फोन नम्बर” भने।  

立替払請求書・退職所得申告書 (सट्टा भकु्तानी मागिाबीपत्र/अवकाश आय र्ोषणापत्र) भने तररका Ⅹ 

Ⅰ 
गैर-भु क्त

ानी ज्याल
ा रक

मक
ो 

सट्टा भुक्त
ानी प्रणाल

ी 
सम्बधिमा 

Ⅲ 

सट्टा भुक्त
ानीक

ो मागिाबी 
गना समक

ने अ
वमि  

Ⅳ 

सट्टा भुक्त
ानीक

ो िायरामा 
पने गैर-भु क्त

ानी ज्याल
ा रक

म  

Ⅴ 

सट्टा भुक्त
ानी गररने 

रक
म  

Ⅵ 

सट्टा भुक्त
ानीक

ो मागिाबी 
प्रमि

या  

Ⅶ 

सट्टा भुक्त
ानी रक

मक
ो भुक्त

ानी 

Ⅷ 

अ
वैि ल

ाभ प्रामप्त 
गरेमा  

Ⅸ 

सट्टा भुक्त
ानी रक

म भरिाल
क

ो 
मागिाबी  

Ⅹ 

सट्टा भुक्त
ानी प्राप्त 

गना सक्ने व्यमक्त
  

Ⅱ 

立
替
払
請
求
書
・
退
職
所
得
申
告
書  ( सट्टा भु क्त

ानी मागिाबीपत्र/अ
वक

ाश
 

आ
य र्ोर्णापत्र) भने िररक

ा 
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(1) मागिाबीपत्रको िायाँपरट्ट भएको "証明書" (प्रमाणपत्र) अिवा "確認通知書" (पुमि सचूनापत्र"को िल्लो थिम्भ) को िल्लो थिम्भ "गैर-भुक्तानी ज्याला रकमको सट्टा भुक्तानी रामशको 

गणना"मा भएको “गैर-भुक्तानी ज्याला रकमको सट्टा भुक्तानी रामश" थिम्भको रकम भनुाहोस्। पनुि, "कुल गैर-भुक्तानी ज्याला रकम अिवा सीमाहि रामश" झुमक्कएर भरेमा, मागिाबीकिाालाई 
सच्याउन लगाउनु पन ेभएकोल,े त्यही अनुसार भुक्तानी मढला हुन जाने भएकोल ेध्यान पुऱ्याउन ुहोस्।  

(2) अङ््कलाई िायाँपरट्ट ढेपाएर भरी, अङ््क वा सुधना बमढ नहोस् भनेर ध्यान पुऱ्याउन ुहोस्। रकमको अगामड खामल थिम्भ बाँकी रह,े ठ्याक्कै अगामडको खामल थिम्भमा “¥" भनुाहोस्।       
(1) अवश्य पमन मागिाबीकिाा थवयंकै नामको सािारण मडपोमजि खािा भनुाहोस्। (मागिाबीकिाा मूलव्यमक्त थवयं बाहेकको खािामा रकमाधिर गना ममल्िैन। संथिाको नाम/व्यापाररक नाम लेमखएको 

खािावालाको नाममा पमन ममल्िैन।)  
(2) मागिाबीकिाा मूलव्यमक्त थवयंको सािारण मडपोमजि पासबुक हेरेर, मविीय मनकायको नाम/शाखाको नाम/शाखा नम्बर/सािारण मडपोमजि खािा नम्बरहरू गलि नहुन ेगरी भनुाहोस्। साि,ै शाखा 

एकीकृि वा मवर्िन भएर, शाखाको नाम/शाखा नम्बर बिमलएको छ मक मनिय गनुाहोस्।  
(3) जापान पोथि बैङ््क िोक्ने महानुभावल,े रकमाधिर मनममिको शाखाको नाम/शाखा नम्बर/खािा नम्बर भनुाहोस्। सािै, बचि पासबुकको फोिोकपी {आवरण पषृ्ठको पछामड परट्टको भाग (रकमाधिर 

गनेको शाखाको नाम/शाखा नम्बर/खािा नम्बर मप्रधि गररएको भाग)} संलग्न गनुाहोस्।  
(4) मविेशी महानुभावले, गलि रकमाधिर रोकिामको लामग, मडपोमजि पासबुकको फोिोकपी {आवरण पषृ्ठको पछामड परट्टको भाग (खािावालाको नाम/खािा नम्बर/शाखाको नाम आमि मप्रधि 

गररएको भाग)} संलग्न गनुाहोस्।  
(5) वैिेमशक रेममि्याधस गना चाहनु हुधछ भने, मनम्न कागजाि (A - C सबै)लाई "未払賃金の立替払請求書" (गैर-भुक्तानी ज्याला रकमको सट्टा भुक्तानी मागिाबीपत्र) मा संलग्न गरेर पसे गनुाहोस्।  

A "海外送金申請書" (वैिेमशक रेममि्याधस आवेिन फाराम) (आवेिन फारामको लामग अगानाइजेसनमा सोिपुछ गनुाहोस्।)  
B मूलव्यमक्त थवय ंपुमि हुन ेकागजाि (a र b िवैु)  

a जाइऱ्यू (बसोबास)काडाको िवैु सिहको फोिोकपी  
b पासपोिाको फोिोकपी (अनुहारको फोिो िाँसेको पषृ्ठ एवम् जापान प्रवेश/बमहगामन मममि उमल्लमखि सब ैपषृ्ठ)  

C पसैा पठाउने बङ्ै्कको पासबुकको फोिोकपी (पासबुक नभएमा, खािा खोलेको प्रमाण थवरूपको कागजाि)  
*1.  सट्टा भुक्तानी मागिाबी रामशबाि रकमाधिर सेवा शुल्क र्ि िी गरेर भुक्तानी गररन ेछ।  
*2.  पषृ्ठ 15मा उमल्लमखि 'िामखला गनुापन ेमवमभधन मनवेिनहरूको सूची' “मविेशी नागररकले सट्टा भुक्तानी मागिाबी गिाा" हनेुाहोस्।        

 

 
"未払賃金の立替払請求書" (गैर-भुक्तानी ज्याला रकमको सट्टा भुक्तानी मागिाबीपत्र) भने िररका यमि नै हुन्।    

5  | “सट्टा भुक्तानी मागिाबी रकम” भने।  

6 |  “सट्टा भुक्तानी रकम रकमाधिर गने मविीय मनकाय” भने। (पषृ्ठ 15को ‘िामखला गनुापने मवमभधन मनवेिनहरूको सूची' हनेुाहोस्)  
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■नामिर, ठेगाना, रकमाधिर गन ेमविीय मनकाय पररविान गिाा   

िाि पल्िेकाको सम्पमि व्यवथिापकद्वारा प्रमामणि नामिर, ठेगानामा पररविान आएमा एवम् रकमाधिर गन े मविीय 
मनकाय पररविान हुन े भएमा, िायाँ परट्टको "गैर-भुक्तानी ज्याला रकमको सट्टा भुक्तानी मागिाबीकिााको 
नामिर/ठेगाना/रकमाधिर गन े मविीय मनकाय पररविान मनवेिन"लाई यस अगानाइजेसनको वेबसाइिबाि डाउनलोड गरेर 
आवश्यक बुँिा उल्लेख गरी, हरेक शीर्ाकका आवश्यक कागजाि सगँसगँ ैपसे गनुाहोस्।  पररविान सम्बधिमा, फोन/इमेलबाि 
गररने अनुरोि मलने गररएको छैन।   
*1. "बसोबास पत्र (ज्युममन ह्योउ)को फोिोकपी" पसे गिाा, मलू िलो (होन-सेमक), व्यमक्तगि नम्बर (माइनम्बर) उल्लेख 

नगररएको कागिपत्र पसे गनुाहोस्।  (गैर-भुक्तानी ज्याला रकम सट्टा भुक्तानी प्रणालीमा प्रयोग नगररने हुनाले)  
*2. पषृ्ठ 15मा उमल्लमखि 'िामखला गनुापने मवमभधन मनवेिनहरूको सूची' हेनुाहोस्।    
   

 

 

    
■"退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書" (अवकाश आयको लाभ प्रामप्तसँग सम्बमधिि र्ोर्णापत्र/अवकाश आय 
र्ोर्णापत्र) सम्बधिमा   
सट्टा भुक्तानी रकममा, मनयममि ज्याला रकमको महथसा, अवकाश भिाको महथसा सबैमा, कर मवशेर् प्रबधि ऐन िफा  29 - 4 को प्राविान अनुसार अवकाश आय थवरूप व्यवहार गररने हुनाल,े 

अधय आयसगँ छुि्याएर कर लाग ुगररन ेछ।  
ििामप, मनम्नानुसार अवकाश आयमा अवकाश आयको कर र्ि िीलाई माधयिा मिइने गररएकोले, सट्टा भुक्तानी मागिाबीपत्रको िल्लो थिम्भमा रहेको "退職所得の受給に関する申告

書・退職所得申告書" (अवकाश आयको लाभ प्रामप्तसँग सम्बमधिि र्ोर्णापत्र/अवकाश आय र्ोर्णापत्र) मा भने/छाप लगाउन ेगरेको भए र्ि िी प्राप्त गना समकने छ। िसिा, "退職所得の受
給に関する申告書・退職所得申告書"मा आवश्यक बुँिा भने/छाप लगाएर पेस गनुापन ेहुधछ। पसे नगरेमा (भना बाँकी/छाप नभएको भएमा), सट्टा भुक्तानी रामशको 20% बराबरको रामशबाि 
आयस्रोि करकट्टी (गेधसेन् च्योउथयुउ) गररन ेछ।  

पुनि, सट्टा भुक्तानी रकम बाहेकका अधय अवकाश भिाहरू (साना ििा मझ ला उद्योग अवकाश रकम पारथपररक सहायिा प्रणालीहरू जथिा कम्पनी बामहरको ररजभाको अवकाश रकमको 
लाभ प्राप्त गरेको भएमा इत्यामि) भएमा, सट्टा भुक्तानी मागिाबीपत्र िल्लो थिम्भको "退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書" नभएर, आमिकाररक "退職所得の受給に関
する申告書・退職所得申告書" (अवकाश आयको लाभ प्रामप्तसँग सम्बमधिि र्ोर्णापत्र/अवकाश आय र्ोर्णापत्र) (कर कायाालयमा ियारी अवथिामा रामखएको, कर मवभाग अिवा 
अगानाइजेसनको वेबसाइिबाि डाउनलोड गना समकने) एवम् उक्त अवकाश आयमा लाग्ने "退職所得の源泉徴収票・特別徴" (अवकाश आयको आयस्रोि करकट्टी पत्र/मवशेर् करकट्टी पत्र) 
(प्रमिमलमप) पेस गनुापने हुधछ।  

मामि उमल्लमखि र्ोर्णापत्र, अवकाश भिाको सट्टा भुक्तानी गिाा मात्र आवश्यक पछा, मनयममि ज्याला रकमको सट्टा भुक्तानी गिाा आवश्यक पिैन भनेर, त्यसको नाम ैहेरेर गलि बुझ्ने गरेको 
पमन िेमखधछ िर, अवकाश भिाको गैर-भुक्तानी नभई, मनयममि ज्याला रकम मातै्रको गैर-भुक्तानी भएपमन, अवश्य पमन भने/छाप लगाउन ेगनुाहोस्।   

*  1.व्यमक्तगि नम्बर (माइनम्बर), गैर-भुक्तानी ज्याला रकम सट्टा भुक्तानी प्रणालीमा प्रयोग गन ेनगररएकोल ेभनुापन ेहुँिैन।  
* 2.पषृ्ठ 15मा उमल्लमखि 'िामखला गनुापने मवमभधन मनवेिनहरूको सूची' हेनुाहोस्।    
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■ "退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書” (अवकाश आयको लाभ प्रामप्तसँग सम्बमधिि र्ोर्णापत्र/अवकाश 
आय र्ोर्णापत्र) भने िररका   

 "साल" थिम्भमा मागिाबीकिााले अवकाश मलएको साल भनुाहोस्।  
उिाहरण) हेइसेइ संवि् 29 साल जनवरीमा अवकाश मलएको भए "29” भनुाहोस्।  

     
मागिाबीकिााको नामिर भरेर, अवश्य पमन छाप लगाउनुहोस्।  

 

 

 

 

 

 

 

   
मागिाबीकिााले अवकाश मलएको सालको जनवरी 1 िाररखको आटनो ठेगाना भनुाहोस्।  
उिाहरण) अवकाश मलएको साल हेइसेइ संवि ्29 भए, हेइसेइ संवि ्29 साल जनवरी 1 िाररखको आटनो ठेगाना (बसोबास ििाा गरेको ठेगाना) हुनेछ।             
मागिाबीकिााले उक्त कम्पनीबाि अवकाश मलएको मममि एवम् लगािार सेवा अवमि सम्बधिमा, प्रमाणपत्र अिवा पुमि सचूनापत्रको "रोजगार मममि" एवम् "मानक अवकाश मममि” मनिय गरी 

भनुाहोस्।  
पुनि, सुरु (कम्पनी प्रवेश मममि)/अधत्य (अवकाश मममि), प्रमाणपत्र अिवा पुमि सचूनापत्रको "रोजगार मममि"/"मानक अवकाश मममि"मा लमेखएको मममिसँग ममल्ने हुधछ।  
सािै, लगािार सेवा अवमिमा 1 वर्ा भधिा र्िीको िशमलव सङ््ख्या आउँछ भन ेराउण्ड मफगर बनाएर भनुाहोस्।  

उिाहरण) लगािार सेवा अवमि 10 वर्ा 15 मिन छ भन,े 11 वर्ा हनुेछ।    

1 |  “अवकाश मलएको साल” भने।  

2 |  “नामिर” भने।  

3 |  “अवकाश मलएको सालको जनवरी 1 िाररखको आटनो ठेगाना” भने।  

4 |  “अवकाश मममि”/“अवकाश मलएको कम्पनीमा लगािार सेवा अवमि” भने।  
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मिवामलयापनले गरेर अवकाश मलएको भएर, “होइन”मा ○ (गोलो मचधह) लगाउनु होस्।     

 
  

मविेशी नागररक भए, जापानी कर प्रणाली लागु हनुे/नहनुे पुमि गनाका लामग, साि,ै सही िवरले रकमाधिर गनाका मनममि मनम्न आवश्यक कागजाि पेस गनुाहोस्।  
[आवश्यक कागजाि (A - Cका सबै)] 

A जाइऱ्यू (बसोबास)काडाको िवैु सिहको फोिोकपी 
B पासपोिाको फोिोकपी ("अनुहारको फोिो िाँसेको पषृ्ठ" र "जापान प्रवेश/बमहगामन मममि उमल्लमखि सब ैपषृ्ठ") C मडपोमजि पासबुकको फोिोकपी {आवरण पषृ्ठको पछामड परट्टको भाग 
(खािावालाको नाम, खािा नम्बर, शाखाको नामहरू उमल्लमखि भाग)}  

यमि A र Bका आवश्यक कागजािले, मनम्न "जापान राष्ट्र मभत्र बाथने गरेको आवश्यक सिा" पूरा गरेको पुमि भयो भने, अवकाश आयको कर प्रणाली उपयोग गना समकने भएकोले, िेरै जसो व्यमक्तमा 
कर लागु नहुन ेहुधछ। (सट्टा भुक्तानी मागिाबी रकम, काम गरेको वर्ा सङ््ख्या अनुसार कर लाग ुहुन पमन हुधछ।)  

जापान राष्ट्र मभत्र बसोबास गरररहेको आवश्यक सिा (मानक अवकाश मममिको समयमा)  
① 1 वर्ा वा सो भधिा बढी जापान राष्ट्र मभत्रमा ठेगाना अिवा बासथिान भएको हुनुपने।  
② जापान राष्ट्र मभत्र भएको हुनुपने।  

पुनि, आवश्यक सिा पूरा गरेको पुमि हुन नसकेमा, गैरआवासी हो भधन ेमानेर आयकर एवम् पनुमनामााण मवशेर् आयकर  
 (20% बराबर रामश) आयस्रोिम ैकट्टी हुनहेुधछ।  

*1. कर समधि (सम्झ िा) सम्बधिमा मभधन प्रमिया गनुापने हुधछ।  
*2. पषृ्ठ 15मा उमल्लमखि 'िामखला गनुापने मवमभधन मनवेिनहरूको सूची' "मविेशी नागररकले सट्टा भुक्तानी मागिाबी गिाा” हेनुाहोस्।   
*श्रममकको मतृ्यु भएमा  
श्रममकको मतृ्यु भएमा, मतृ्यु भएको श्रममकको अंमसयार सट्टा भुक्तानी मागिाबीकिाा हुनजाने हुधछ।  
िसिा, "立替払請求書" (सट्टा भुक्तानी मागिाबीपत्र) को मागिाबीकिाा थिम्भ, रकमाधिर गने मविीय मनकायको थिम्भमा अंमसयारको नामिर, जधम मममि, ठेगाना, रकमाधिर गने मविीय मनकायको 
नामहरू भनुाहोस्। "退職所得の受給に関する申告書・退職所得申請書" (अवकाश आयको लाभ प्रामप्तसँग सम्बमधिि र्ोर्णापत्र/अवकाश आय आवेिन फाराम) भनुा आवश्यक छैन।  
पुनि, िेरै अंमसयार भएमा प्रमिमनमिलाई मागिाबी प्रमिया अपनाउन लगाइने भएकोल,े "代表者選任届” (प्रमिमनमि चयन ििा मनयुमक्त मनवेिन िामखला) र अवकाश प्राप्त श्रममकको मतृ्यु भएको एवम ्
मागिाबीकिाा न ैअंमसयार भएको प्रकाश पान ेकोसेमक-िोउहोन (पाररवाररक ििााको मवथििृ प्रमिमलमप), प्रमिमनमि चयन ििा मनयुमक्त मनवेिनमा हथिाक्षर गरेका अंमसयार सबैको नामको छाप (इधखान) 
ििाा प्रमाण सलंग्न गनुाहोस्।    

5 |  “अपाङ््गिा भएर अवकाश मलएको हो/होइन” भने।  
6 | मविेशी नागररक भए “रामष्ट्रयिा” एवम् “जापान प्रवेश मममि”आमि भरेर, मनम्न आवश्यक कागजाि पेस गनुाहोस्।  
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<भने उिाहरण>                        
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■सट्टा भकु्तानी मागिाबी गिााको मागिाबीपत्र/प्रमाणपत्रहरू पेस गने िररका   
"未払賃金の立替払請求書" (गैर-भकु्तानी ज्याला रकमको सट्टा भकु्तानी मागिाबीपत्र) एवम् "退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書" (अवकाश आयको लाभ 
प्रामप्तसगँ सम्बमधिि र्ोर्णापत्र/अवकाश आय र्ोर्णापत्र) हरू भररसकेपमछ, पसे गनुापने कागजाि र सलंग्न गनुापने कागजाि हालरे, प्रमाणपत्र अिवा पुमि सचूनापत्रलाई नछुट््टयाइकन 
पेस गनुाहोस्।   
<पेस गने ठाउँ> 
〒211-0021  
1-1 Kizukisumiyoshi-cho, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken  
Japan Organization of Occupational Health and Safety Sangyo Hoken and Chingin Engo-bu Sinsa-ka 

 (जापान अगानाइजसेन अफ अकुपसेनल हले्ि एण्ड सेटिी, औद्योमगक थवाथथ्य ििा ज्याला रकम सहायिा मवभाग, समीक्षा फाँि) 
<नोि> 
सट्टा भकु्तानी मागिाबीपत्रमा छाप नलाइएको भए, सट्टा भकु्तानी रकम रकमाधिर गने मविीय मनकायको नाम/शाखाको नाम/शाखा नम्बर/सािारण मडपोमजि खािा नम्बरहरू गलि भररएको 
भए, "退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書" (अवकाश आयको लाभ प्रामप्तसगँ सम्बमधिि र्ोर्णापत्र/अवकाश आय र्ोर्णापत्र) मा नभरेको/छाप नलगाएको 
भए, मनिय गनाको लामग अगानाइजेसनबाि सोिपछु गररनुका सािसािै, सट्टा भकु्तानी मढलाइको कारक बधन जाने भएकोले, सुमनमिििाको लामग पसे गनुा अगामड नै चेक गनुाहोस्।  
■सट्टा भकु्तानी मागिाबी गिाा ‘िामखला गनुापने मवमभधन मनवेिनहरूको सूची’   

मनवेिन िामखला गनुापिाा पेस गनुापने कागजाि  संलग्न गनुापने कागजाि  ध्यान पुऱ्याउनु पने बुँिा  
सट्टा भुक्तानी मागिाबी गिाा (सट्टा भुक्तानी मागिाबीपत्रको िल्लो थिम्भमा 

भएको) 退職所得の受給に関する申告
書・退職所得申告書 (अवकाश आयको 
लाभ प्रामप्तसँग सम्बमधिि र्ोर्णापत्र/अवकाश 
आय र्ोर्णापत्र)  
(पषृ्ठ 11 हेने) - ・सट्टा भुक्तानी रकमलाई कर मवशरे् प्रबधि ऐन अनुसार अवकाश आय थवरूप 

व्यवहार गररने छ।  
・अवश्य पमन र्ोर्णापत्रमा भने/छाप लगाउने गनुाहोस।्  
・भने/छाप लगाउने नगरेमा, सट्टा भुक्तानी रामशको 20% बराबर रामश आयस्रोिमा 

करकट्टी गररने छ।  
अधय अवकाश आय छ भने (साना ििा 
मझ ला उद्योग अवकाश रकम पारथपररक 
सहायिा प्रणाली आमिको अवकाश रकमहरू)  (कर कायाालय प्रबधि) 退職所得の受給に

関する申告書・退職所得申告書 

(अवकाश आयको लाभ प्रामप्तसँग सम्बमधिि 
र्ोर्णापत्र/अवकाश आय र्ोर्णापत्र) 
(पषृ्ठ 11 हेने) उक्त अवकाश आयको आयस्रोि करकट्टी पत्रको 

फोिोकपी  ・र्ोर्णापत्र, कर मवभाग अिवा अगानाइजेसनको वेबसाइिबाि डाउनलोड गना 
समकने छ।  
・व्यमक्तगि नम्बर (माइनम्बर) भनुापने आवश्यक रहँिैन।  

जापान-पोथि बैङ््कलाई रकमाधिर गने ठाउँ 
थवरूप िोक्िा 
(पषृ्ठ 10 हेने) - बचि पासबुकको फोिोकपी  बचि पासबुकको आवरण पषृ्ठको पछामड परट्टको भाग (अधय मविीय मनकायबाि 

रकमाधिर गिााको शाखाको नाम/शाखा नम्बर/खािा नम्बर उमल्लमखि भाग)को 
फोिोकपी।  

मविेशी नागररकले सट्टा भुक्तानी मागिाबी गिाा  
(पषृ्ठ 10, 13 हेने) सट्टा भुक्तानी मागिाबीपत्र  ・मडपोमजि पासबकुको फोिोकपी  

・पासपोिा एवम् जाइऱ्यू (बसोबास)काडाको िवैु 
सिहको फोिोकपी  

・मडपोमजि पासबकु, आवरण पषृ्ठको पछामड परट्टको भाग (मविीय मनकायको 
नाम/शाखाको नाम/खािा नम्बर/खािावाल आमि उमल्लमखि भाग)को 
फोिोकपी।  
・पासपोिाका सधिभामा, अनुहारको फोिो िाँसकेो पषृ्ठ एवम् जापान प्रवेश/बमहगामन 

मममि उमल्लमखि सबै पषृ्ठहरूको फोिोकपी। (पषृ्ठ 13 को 6 हेने) 
・वैिेमशक रेममि्याधस गना चाहने भए, 海外送金申請書 (वैिेमशक रेममि्याधस 

आवेिन फाराम) आवश्यक पने भएकोले, यस अगानाइजेसनमा सोिपुछ 
गनुाहोस।् (पषृ्ठ 10 को 6 (5) हेने) 
・उपनाम राखेर मागिाबी गने भए मभधन कागजाि आवश्यक पने हुधछ। (संलग्न 

कागज सामाग्रीको नामिर र उही व्यमक्त हो भनेर लेमखएको कागजािको 
फोिोकपी।)  

नामिर पररविान हँुिा 
गैर-भुक्तानी ज्याला रकमको सट्टा भुक्तानी 
मागिाबीकिााको नामिर/ठेगाना/रकमाधिर गने 
मविीय मनकाय पररविान मनवेिन 
(पषृ्ठ 11 हेने) 

कोसेमक-िोउहोन अिवा कोसेमक-थयोउहोन 
(पाररवाररक ििााको मवथििृ अिवा सङ््मक्षप्त 
प्रमिमलमप)  नामिरको पररविान भएको िाहा हुने भागको फोिोकपी  

ठेगाना पररविान गरेमा सवारी ड्राइमभङ्् लाइसेधसको फोिोकपी 
(अगामड/पछामड), बसोबास पत्र (ज्यमुमन ह्योउ)को 
फोिोकपीहरू  "बसोबास पत्र (ज्युममन ह्योउ)को फोिोकपी” पेस गिाा, मूल िलो (होन-सेमक), 

व्यमक्तगि नम्बर (माइनम्बर) उल्लेख नगररएको कागिपत्र पेस गनुाहोस्।  
रकमाधिर गने मविीय मनकाय पररविान गिाा  पररविान गना चाहकेो रकमाधिर गने मविीय 

मनकायको पासबकुको फोिोकपी  रकमाधिर गना चाहेको मविीय मनकायको पासबुक, आवरण पषृ्ठको पछामड परट्टको 
भाग (मविीय मनकायको नाम/शाखाको नाम/खािा नम्बर/खािावाल आमि 
उमल्लमखि भाग)को फोिोकपी ।  

श्रममकको मतृ्यु हँुिा 
(पषृ्ठ 13 हेने) प्रमिमनमि चयन ििा मनयुमक्त मनवेिन  ・अवकाश श्रममकको मतृ्यु भएको एवम् 

मागिाबीकिाा नै अंमसयार भएको प्रकाश पाने 
कोसेमक-िोउहोन (पाररवाररक ििााको मवथििृ 
प्रमिमलमप)  
・प्रमिमनमि चयन ििा मनयुमक्त मनवेिनमा हथिाक्षर 

गरेका अंमसयार सबैजनाको नामको छाप 
(इधखान)को ििाा प्रमाण 

・अंमसयार नै मागिाबीकिाा हुनेछ।  
・सट्टा भुक्तानी मागिाबीपत्रको िल्लो थिम्भमा भएको 退職所得の受給に関す
る申告書・退職所得申告書 (अवकाश आयको लाभ प्रामप्तसगँ सम्बमधिि 
र्ोर्णापत्र/अवकाश आय र्ोर्णापत्र) भना/छाप लगाउन आवश्यक पिैन।   

*पेस गर्नुपरे् कागजातको ढााँचा फाराम अगुर्ाइजेसर् को वेबसाइटबाट डाउर्लोड गरु् सककरे् छ।   

Ⅰ 
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ानी ज्याल
ा रक

मक
ो 

सट्टा भुक्त
ानी प्रणाल

ी 
सम्बधिमा 

Ⅲ 

सट्टा भुक्त
ानीक

ो मागिाबी 
गना समक

ने अ
वमि  

Ⅳ 

सट्टा भुक्त
ानीक

ो िायरामा 
पने गैर-भु क्त

ानी ज्याल
ा रक

म  
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सट्टा भकु्तानीसँग सम्बमधिि सोिपछुका प्रमुख मवर्यवथिु मनम्नानसुार हुधछन्। कायाालयमा उपमथिि भएर अिवा फोनबाि सवेा प्राप्त हनुेछ।  

○मिवामलयापनको कारणले ज्याला रकम भकु्तानी नभएको  
सम्बधिमा 

 आम खालका परामशा मिइन े

○गैर-भकु्तानी ज्याला रकम सट्टा भकु्तानी प्रणालीसगँ  
सम्बमधिि प्रश्नहरू  

○मागिाबी प्रमियाको प्रवाह  

○मागिाबीपत्र लेख्न ेिररका  
 

पुनि, मागिाबीकिाा (व्यमक्त)ले सट्टा भकु्तानी मागिाबीसगँ सम्बमधिि ठोस रूपको सोिपुछ गनाका लामग, मसद्धाधििः मूलव्यमक्त थवयंल ेमात्र गना सक्ने छ र, मूलव्यमक्त 
थवयं हो भनरे पमुि गना अनुरोि गररने हनुसक्छ। सािै, ठोस भकु्तानी  

मममिको सोिपछु सम्बधिमा उिर मिन समकने छैन।  
*ठोस भुक्तानी दमदत सम्बन्धमा, गैर-भुक्तानी ज्याला रकम सट्टा भुक्तानी दनधानरण/भुक्तानी सूचनापत्र (डााँक) गरी थाहा दिइने छ।  

जापान अगानाइजेसन अफ अकुपेसनल हेल्ि एण्ड सेटिी गैर-भुक्तानी ज्याला रकम सट्टा भुक्तानी परामशा 
कनार 

044-431-8663  

शमन/आइि/मबिाको मिन बाहके 9:15 - 17:00 परामशा समय 

फोन नम्बर  

Japan Organization of Occupational Health and Safety 
(जापान अगननाइजेसन अफ अकुपेसनल हेल्थ एण्ड सेफ्टी) 

Chingin Engo-bu Sinsa-ka 
(ज्याला रकम सहायिा मवभाग, समीक्षा फाँि) 

〒211-0021 
1-1 Kizukisumiyoshi-cho, Nakahara-ku, 
Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 
 

फोन नम्बर: 044 (431) 8662 
URL https://www.johas.go.jp 

○मागिाबीमा आवश्यक पेस गनुापने कागजाि/संलग्न गनुापने कागजाि बारे 
जाँचबुझ 
○नामिर/ठेगाना/प्राप्त गने मविीय मनकाय पररविान मवमि  
○प्रमाणपत्र लेख्ने िररका  

थवाथथ्य श्रम ििा कल्याण मधत्रालय, मविशेी श्रममक लमक्षि परामशा डायल  
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html 
श्रम सिाहरूका सम्बधिमा, मविशेी भार्ामा फोन परामशा मलन समकने काउण्िर रहकेो छ।  

R2.8 
अवस्थित स्ल 

मिजुनो-र्ुमि तर्ग   

च्योउरु् तर्ग   

(दाइसान खेइमिन खेइमिन खावासामि IC)  

मियािाए-दाइरा तर्ग   
(तोउिेइ खावासामि IC)  

उत्तरी द्वार 

पमििी द्वार 

मसबुया तर्ग   

नािािारा मरिट रोड  

रोटरी 
नाम्बु लाइन 

िुसामस िोसुमर्  

इमिनो िुबो  

पूवी द्वार 
तोयोिो र्ाडेमनङ  

मिर्ामस सुमियोमस 
प्राथमिि मवद्यालय 

खान्तोउ रोउसाइ िमरपटल 

जापान अगननाइजेसन अफ अकुपेसनल 

हेल्थ एण्ड सेफ्टी, मुख्यालय 

प्रिरी मबट 

तोउक्यू
 तोयोि

ो ल
ाइन

/  

िेर्ु रो ल
ाइन

  

िोतो-
सुमियोमस

 

पमििी द्वार पूवी द्वार 
मिजुमि 4-च्योउिे 

मसते्त िुरोखावा-दोओरर 

योिोिािा तर्ग   

खान््योउ-िामि/खान््योउ-
नाना रोड तर्ग   िारुिो-बामस पुल 

मसनार्ावा तर्ग   
तािा-र्ावा खोला 

योिोसुिा लाइन  

खावासामि तर्ग  

िुसामस िोसुमर् 

योिोिािा तर्ग  मसन-मिनामि 
मटिट-र्ेट  

रु्च्यू मरिट रोड (िोिुदोउ 409 नं. रुट)  

िु
नामसिा मरिट

 
रोड

 नािािारा िेइवा पािग   

रोउसाइ िमरपटल 
अर्ामड  

ओररमजन 
बेन्तोउ  

मसन-खावासामि तर्ग   

मियोमस/िुनामसिा तर्ग   

खावासामि तर्ग   


