
पाठ १२
श्रम माप्दन्ड कानुन , न्युनतम ज्याला कानुन, श्र�मकको दघुर्टना ��तपूत� �बमा कानुन बराबर 
कानुन जस्ता जापानका श्रम कानुन छ । जापानी कामदार मात्र नभई �वदेशी श्र�मकहरुको ला�ग 
प�न लागु हुन्छ 

　　
【सोधपुछ】�वदेशी वा�सन्दा ब्यापक सुचना केन्द्र (अङ्गे्रजी, चाइनीज़, हङ्गुल, 
                      स्पे�नश)
                      ☎0570-01-3904 (IP, PHS, �वदेशबाट ☎03-5796-7112) 
           सोम देखी शुक्र ८:३० -१७:१५

�वदेशी नाग�रकहरु कानुनले तोके अनुरूप आफ्नो �भषा प्रकारले मान्यता �दए अनुसारको काम 
गनर् पाउनेछन । जापानमा नोकर� पाँउदा �वदेशी नाग�रकले सो जा�गर आफ्नो �भषाले मान्यता 
�दए अनुरूप छ/ छैन रुजुगनुर्पन�छ । गैरकानुनी कामा गारेमा �नवार्सन कारवाह� ग�रनेछ । 
गैरकानुनी रूपमा �वदेशीलाई रोजगार �दनेलाई प�न कानुन अनुरूप जेल सजाय वा ज�रवाना 
गराइनेछ । आफ्नो �भसा अनुसारको जा�गरको बारेमा �विस्त्रत जानकार�का ला�ग �वदेशी 
वा�सन्दा ब्यापक सुचना केन्द्रमा संपकर्  गनुर्होला 

　【सोधपुछ】(१) हेलो-वकर्  सावर्ज�नक नोकर� खोजी अ�फस)
(१) हेलो-वकर्  ओमोर� ☎03-5493-8609 

सोम-शुक्र : ८:३० - १७:१५ 
(२) कामता वकर्  प्लाजा ☎03-5711-8609 

मंगल,शुक्र : ९:००-१९:०० 
सोम, बुध , �बह� : ९:०० -१७:०० 
श�न( दोस्रो ,चौथो ) १०:००-१७:००

           (२) टो�कयो �वदेशी कामदार रोजगार सेवा केन्द्र 
                      ☎0570-011000 

उपलब्ध भाषा: अङ्गे्रजी भाषा
सोम-शुक्र : १०:००-१७:०० 

जापानमा रोजगार� खोज्दा , हेलो वकर् को सु�बधा �लना पे्र�रत ग�रन्छ ।

【सोधपुछ】टो�कयो रोजगार� परामशर् तथा सुचना केन्द्र ☎0570-00-6110 
  उपलब्ध भाषा : अङे्रजी (☎03-3265-6110)
  �च�नया (☎03-3265-6110)

सोम-शुक्र : ९:००-१७:००    अङे्रजी सोम -शुक्र : १४:०० -१६:०० 
�च�नया मंगल-�बह� :१४:०० -१६:००

१ काम र �भषा सम्बन्धी

२ जा�गरको खोजी 

३ रोजगार� परामरशर् 

४ कामदारको दघुर्टना ��तपु�त र् बीमा 

५ रोजगार� �बमा 

यो केन्द्रले पा�रश्र�मक रकम , �वलम्ब पा�रश्र�मक, अन्य रोजगार स्थलका समस्या लगायतका 
�वषयमा परामशर् प्रदान गन�छ 

【सोधपुछ】यो केन्द्रले पा�रश्र�मक रकम , �वलम्ब पा�रश्र�मक, अन्य रोजगार 
           स्थलका समस्या लगायतका �वषयमा परामशर् प्रदान गन�छ ।  

टो�कयो रोजगार ब्युरो - �वदेशी कामदार परामशर् हटलाइन  
अङे्रगी ,�च�नया, पोचुर्गीज, स्प्या�नस, तागलग, �भयतना�मज

☎0570-00-1701 अङे्रगी (सोम देखी शुक्र)
☎0570-00-1702 (�च�नया सोम देखी शुक्र) 
☎0570-00-1703 (पोचुर्गीज सोम देखी शुक्र)
☎0570-00-1704  (स्पे�नश, सोम～शुक्र)
☎0570-00-1705  (�फ�ल�पनो, सोम～शुक्र)
☎0570-00-1706  (�भयतनामी, सोम～शुक्र)
☎0570-00-1707 (बम�, सोम)
☎0570-00-1708 (नेपाल�, मङ्गल～�बह�)
☎0570-00-1709 (हङ्गुल, �बह�, शुक्र)
☎0570-00-1712 (थाइ, बुध)
☎0570-00-1715 (इन्डो�न�शयाल�, बुध)
☎0570-00-1716 (ख्मेर, बुध)
☎0570-00-1718 (मङ्गोल, �बह�)
१०:००-१५:००  ※१२:००-१३:०० बाहेक

यो ब्युरोले �वदेशी नाग�रकलाई जापानमा रोजगारको  अवस्थाहरुको बारेमा परामशर् प्रदान गछर् ।  

【सोधपुछ】ओता रोजगार मापदण्ड चेकजाँच कायर्लय ☎03-3732-0174
           सोम-शुक्र : ८:३० -१७ :१५ 

यो �बमा योजनाले रोजगारका क्रममा घाइत ेहँुदा, �बरामी हँुदा वा यात्रा गदार् हुने दरुघटनाका बखत 
श्र�मकको सुर�ा गदर्छ। श्र�मकको  �नधन भएको खण्डमा ��तपु�त र् रकम पाइनेछ । यो �बमा 
पाटर्-टाइम(बाइतो)गन�का ला�ग र �वदेशी नाग�रकका ला�ग प�न लागु हुनेछ । श्र�मकको  ��तपु�त र् 
�बमाको बारेमा बुझ्न ओता रोजगार मापदण्ड चेकजाँचमा संपकर्  गनुर्होला ।

【सोधपुछ】निजकको हेलो वकर्  (प८७)
यो �बमा श्र�मकलाई बेरोजगार भएको खन्डमा िस्थर जीवनयापन गनर् तथा नयाँँ जा�गर खोिजमा 
सहयोग गनर् प्रदान ग�रने �बमा हो । 
�नवेदन �दने प्रकृया, पाइने सु�बधा लगायतका �विस्त्रत जानकार�का ला�ग निजकको हेलो वकर्  
अ�फसमा संपकर्  गनुर्होला ।  

पाठ १२  श्रम

श्रम
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पाठ १२
श्रम माप्दन्ड कानुन , न्युनतम ज्याला कानुन, श्र�मकको दघुर्टना ��तपूत� �बमा कानुन बराबर 
कानुन जस्ता जापानका श्रम कानुन छ । जापानी कामदार मात्र नभई �वदेशी श्र�मकहरुको ला�ग 
प�न लागु हुन्छ 

　　
【सोधपुछ】�वदेशी वा�सन्दा ब्यापक सुचना केन्द्र (अङ्गे्रजी, चाइनीज़, हङ्गुल, 
                      स्पे�नश)
                      ☎0570-01-3904 (IP, PHS, �वदेशबाट ☎03-5796-7112) 
           सोम देखी शुक्र ८:३० -१७:१५

�वदेशी नाग�रकहरु कानुनले तोके अनुरूप आफ्नो �भषा प्रकारले मान्यता �दए अनुसारको काम 
गनर् पाउनेछन । जापानमा नोकर� पाँउदा �वदेशी नाग�रकले सो जा�गर आफ्नो �भषाले मान्यता 
�दए अनुरूप छ/ छैन रुजुगनुर्पन�छ । गैरकानुनी कामा गारेमा �नवार्सन कारवाह� ग�रनेछ । 
गैरकानुनी रूपमा �वदेशीलाई रोजगार �दनेलाई प�न कानुन अनुरूप जेल सजाय वा ज�रवाना 
गराइनेछ । आफ्नो �भसा अनुसारको जा�गरको बारेमा �विस्त्रत जानकार�का ला�ग �वदेशी 
वा�सन्दा ब्यापक सुचना केन्द्रमा संपकर्  गनुर्होला 

　【सोधपुछ】(१) हेलो-वकर्  सावर्ज�नक नोकर� खोजी अ�फस)
(१) हेलो-वकर्  ओमोर� ☎03-5493-8609 

सोम-शुक्र : ८:३० - १७:१५ 
(२) कामता वकर्  प्लाजा ☎03-5711-8609 

मंगल,शुक्र : ९:००-१९:०० 
सोम, बुध , �बह� : ९:०० -१७:०० 
श�न( दोस्रो ,चौथो ) १०:००-१७:००

           (२) टो�कयो �वदेशी कामदार रोजगार सेवा केन्द्र 
                      ☎0570-011000 

उपलब्ध भाषा: अङ्गे्रजी भाषा
सोम-शुक्र : १०:००-१७:०० 

जापानमा रोजगार� खोज्दा , हेलो वकर् को सु�बधा �लना पे्र�रत ग�रन्छ ।

【सोधपुछ】टो�कयो रोजगार� परामशर् तथा सुचना केन्द्र ☎0570-00-6110 
  उपलब्ध भाषा : अङे्रजी (☎03-3265-6110)
  �च�नया (☎03-3265-6110)

सोम-शुक्र : ९:००-१७:००    अङे्रजी सोम -शुक्र : १४:०० -१६:०० 
�च�नया मंगल-�बह� :१४:०० -१६:००

१ काम र �भषा सम्बन्धी

२ जा�गरको खोजी 

३ रोजगार� परामरशर् 

४ कामदारको दघुर्टना ��तपु�त र् बीमा 

५ रोजगार� �बमा 

यो केन्द्रले पा�रश्र�मक रकम , �वलम्ब पा�रश्र�मक, अन्य रोजगार स्थलका समस्या लगायतका 
�वषयमा परामशर् प्रदान गन�छ 

【सोधपुछ】यो केन्द्रले पा�रश्र�मक रकम , �वलम्ब पा�रश्र�मक, अन्य रोजगार 
           स्थलका समस्या लगायतका �वषयमा परामशर् प्रदान गन�छ ।  

टो�कयो रोजगार ब्युरो - �वदेशी कामदार परामशर् हटलाइन  
अङे्रगी ,�च�नया, पोचुर्गीज, स्प्या�नस, तागलग, �भयतना�मज

☎0570-00-1701 अङे्रगी (सोम देखी शुक्र)
☎0570-00-1702 (�च�नया सोम देखी शुक्र) 
☎0570-00-1703 (पोचुर्गीज सोम देखी शुक्र)
☎0570-00-1704  (स्पे�नश, सोम～शुक्र)
☎0570-00-1705  (�फ�ल�पनो, सोम～शुक्र)
☎0570-00-1706  (�भयतनामी, सोम～शुक्र)
☎0570-00-1707 (बम�, सोम)
☎0570-00-1708 (नेपाल�, मङ्गल～�बह�)
☎0570-00-1709 (हङ्गुल, �बह�, शुक्र)
☎0570-00-1712 (थाइ, बुध)
☎0570-00-1715 (इन्डो�न�शयाल�, बुध)
☎0570-00-1716 (ख्मेर, बुध)
☎0570-00-1718 (मङ्गोल, �बह�)
१०:००-१५:००  ※१२:००-१३:०० बाहेक

यो ब्युरोले �वदेशी नाग�रकलाई जापानमा रोजगारको  अवस्थाहरुको बारेमा परामशर् प्रदान गछर् ।  

【सोधपुछ】ओता रोजगार मापदण्ड चेकजाँच कायर्लय ☎03-3732-0174
           सोम-शुक्र : ८:३० -१७ :१५ 

यो �बमा योजनाले रोजगारका क्रममा घाइत ेहँुदा, �बरामी हँुदा वा यात्रा गदार् हुने दरुघटनाका बखत 
श्र�मकको सुर�ा गदर्छ। श्र�मकको  �नधन भएको खण्डमा ��तपु�त र् रकम पाइनेछ । यो �बमा 
पाटर्-टाइम(बाइतो)गन�का ला�ग र �वदेशी नाग�रकका ला�ग प�न लागु हुनेछ । श्र�मकको  ��तपु�त र् 
�बमाको बारेमा बुझ्न ओता रोजगार मापदण्ड चेकजाँचमा संपकर्  गनुर्होला ।

【सोधपुछ】निजकको हेलो वकर्  (प८७)
यो �बमा श्र�मकलाई बेरोजगार भएको खन्डमा िस्थर जीवनयापन गनर् तथा नयाँँ जा�गर खोिजमा 
सहयोग गनर् प्रदान ग�रने �बमा हो । 
�नवेदन �दने प्रकृया, पाइने सु�बधा लगायतका �विस्त्रत जानकार�का ला�ग निजकको हेलो वकर्  
अ�फसमा संपकर्  गनुर्होला ।  

पाठ १२  श्रम

श्रम

८७ ८८88


