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नयााँ कोरोना भाइरसको कारणले गर्ाा काम नभएको व्यक्त्ति या, 

कम्पननमा जान नसकेको व्यक्त्तिको बसोबास योग्यता(जाइययानसखाकय )को बारे 
 

प्रानिनिक इन्टनानिप पररक्षार्थीहरु लनक्षत िगामा परै्न । 
 

① तल उले्लक्त्खत व्यक्त्िहरु अनहलेको बसोबास योग्यता (जाइययानसखाकय ) बाट जापानमा बस्न सतछन। 

(1) पनहलेको कम्पननबाट काम छोड्न लगाईएको र नयााँ कम खोनजरहेको व्यक्त्ि  

(2) कम्पननबाट घरमा बस्न भननएका तर सोनह काममा फका न चाहने व्यक्त्ि 

(3) कम्पननबाट काम गने समय छोटो गररनर्एको तर अनहले काम ननरन्तर गना चाहने व्यक्त्ि 

(4) मानर्थ उले्लक्त्खत (1) रे्क्त्ख (3) जस्तो अिस्र्था हुने व्यक्त्ि  

 

योग्यता बाहेकको काम गने अनयमनत (नसखाकय गाइ खाचयर्ोउ) ＜अनहलेको बसोबास योग्यता भन्दा फरक काम गना＞आिेर्न नर्न सनकन्छ।  

 

कम्पननको कारणले मानर्थ उले्लक्त्खत (1)～(4) को जसै्त भएको जानकारी नर्ने कागजात पेि गनया होस्। योग्यता बाहेकको काम गने अनयमनत  6 मनहना अिनि 

सम्म रहनेछ, बसोबास अिनि त्यो भन्दा छोटो रहेमा सोनह नर्न अक्त्न्तम हुनेछ। 

 

② मानर्थ उले्लक्त्खत ①को जस्तो व्यक्त्िको बसोबास अिनि सनकएको बेलामा,「नबनिस्ट गनतनबनि (तोकय तेइ खाचयर्ोउ)」भने्न नयााँ बसोबास योग्यता प्राप्त 

गना सनकन्छ। 

कम्पननको कारणले मानर्थ उले्लक्त्खत (1)～(4) को जसै्त भएको जानकारी नर्ने कागजात पेि गनया होस्। 

योग्यता बाहेकको काम गने अनयमनतको आिेर्न नर्न सनकन्छ। 

योग्यता बाहेकको काम गने अनयमनत  6 मनहना अिनि सम्म रहनेछ, बसोबास अिनि त्यो भन्दा छोटो रहेमा  सोनह नर्न अक्त्न्तम हुनेछ। 

नयााँ कोरोना भाइरसको कारणले काम गना नसके्न व्यक्त्िको, बसोबास अिनि ननिकरण गना सनकन्छ（6 मनहना）। 

 

（साििान）तल उले्लक्त्खत व्यक्त्िहरु,अनहलेको बसोबास योग्यता बमोनजम बसोबास अिनि ननबकरण गना सनकन्छ।（1 बर्ा） 

 ・बसोबास अिनि सनकएको बेला, बााँकी रहेको पखााई अिनि ＜घरमा रहेको समय＞ 1 मनहना नभत्र भएको व्यक्त्ि 

・काम गरररहेको समय ,घरमा बस्न भननएको समय भन्दा लामो भएको व्यक्त्ि 

 

③ ध्यान नर्नय पने कय रा  

(1) 「नबनिस्ट गनतनबनि」को बसोबास योग्यता भएको व्यक्त्िले सािारण सरह काम गने बेला, तयरुन्त बसोबास योग्यताको पररितानको लानग आिेर्न  नर्नय 

होला। 

(2) योग्यता बाहेकको काम गने अनयमनतको आिेर्न नर्ने व्यक्त्िले कम्पननबाट सहमनत को कागजात नलनय जरुरर हुन्छ। आिेर्न नर्ने कय रा कम्पनन लाई जानकारी 

नर्नय होला।（सहमनतको कागजात पाएको कय रा आिेर्न नर्ने बेला जानकारी गराउनयहोला । ) 

 

बसोबास प्रनिया सम्बक्त्ि बहुभानर्क परामिा गना सनकन्छ ।  

 http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html [ (अध्यागमन सेवा एजेन्सी वेभ साइट) ] 

स्रोत / सन्दभभ： 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のため解雇,雇い止め,自宅待機等となった方

について(出入国在留管理庁 2020 年 6 月 1 日  ) 

http://www.moj.go.jp/content/001320730.pdf  
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