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पैसा छैन कोरोनाले काम छैन विदेशी कामदारहरूको अिस्था 
 

 
                                                        Hisako Hemmi                            

 

कोरोना भाइरसको कारणले गर्ाा काम घटाएमा के गने , कामबाट ननकानलन्छ होला ...... भनी कामको बारेमा निन्ता बढीरहेको छ । 

जापानको प्रणाली थाहा पाएमा ढुक्क हुन्थ्यो । जापानी भाषा बुझ्न गाह्रो निरे्शीहरू लाई जापानन हरूले पनन बुझ्न सके्न सनजलो जापानी 

भाषाबाट निरे्शी नागररकहरूको श्रम परामशा गना NPO(POSSE) संगै सोनिरहेका छ ौँ । 
 

काम पवन पैसा पवन नभएर समस्या भईराखेको छ । 

कोनननििा  NPO,POSSEको इिाहासी माकोतो  हुौँ । अनहले काम नपाएर पैसा नभई समस्या परेको व्यक्तिहरूको सल्लाह हो । 

कोनननििा ! पररिार संगै रनसया बाट आएको हुौँ । मनोरन्जन पाका को ननजकको होटेलमा काम गरेको नथएौँ  ।सफाई गने कम नथयो । 

एक मनहनामा १० मान यन पाएको नथए ।  तर फेबु्रअरी मनहनाबाट होटेलमा बसे्न  ग्राहकहरू घट्रै् गए ।   त्यसपनछ मेरो काम गने नर्न 

पनन कम भयो । होटेलको काम गने नर्न थोरै भएकोले होटेलको काम छोडे । िाडैनै अको काम भेटाउन मन छ ।  तर त्यनत सनजलै 

पाईरहेको छैन । म जापानम पररिार संगै बस्छु । श्रीमान र बच्चाहरु छन् । घर भाडा र बच्चा को सु्कलको नफस  नतना पैसाको 

अिस्यकता छ । अब पैसा छैन ।के  गने होला। 

अनहले  नया  काम पाउन गाह्रो  छ होला  ।त्यो बेला जापाननज र नबरे्शी ले पनन प्रयोग गना सनकने , प्रणाली छ । 

 

●काम छैन →पैसा पाउन सवकन्छ  

काम छोडेको व्यक्ति , नया काम खोजै्द ,पाउने पैसा「बेरोजगारी भत्ता」छ । पाउनको लानग हेल्लो िोका  मा जानुहोला । 
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                Hisako Hemmi 

काम छोडेको व्यक्ति , नयाौँ काम खोजै्द,  पाउने पैसा「बेरोजगारी भत्ता」छ ।अनहले  सम्म पाएको तलबको ५० प्रनतसत रे्क्तख ८० 

प्रनतसत  सरकार बाट पाउन सनकन्छ । काम गरेको अिनि,पाइरहेको तलबको आिारमा पाउने रकम फरक हुन्छ । 

पातो,आरुबाइतो,हाकेनले पवन पाउन सक्छन् । वबदेशी नागररकले पवन पाउछन् । 

पाउनको लानग हेल्लो िोका मा जानुहोला ।तर बेरोजगारी भत्ता पाउनको लानग काम गरेकोबेला रोजगार बीमा अननिाया गरेको हुनुपछा  । 

त्यसपनछ कम्पनीले 「छोड्नु 」भनेर भनु्न भन्दा ६ मनहना अगाडी जापानमा काम गरेको छैन भए पाउरै्न । यनर् आफैले 「काम छोड्छु」 

भनेको  खण्डमा १ िषा काम गरेको छैन भने पाउरै्न । त्यसैले यो िषाको जनिरी या फेब्रअरीमा जापान आएकोले पाउरै्न । रकम 

पाउने अििी जापानमा काम गरेको  िषा अनुसार फरक हुन्छ । ९० नर्न पाउने सम्भािना िेरै छ । 

 

●पैसा छैन→ सापटी वलन सवकन्छ   

कोरोना भाइरसको कारणले तलब घटेर जीनिकोपाजान गना गाह्रो भएको बेला पैसा सापटी नलन सनकन्छ । तपाइौँ  बसु्न भएको शहरको 

"समाज कल्याण पररषर्" बाट परामशा नलनुहोस्। पाटट  टाईम कामदारहरू, अस्थायी कामदारहरू र विदेशी नागररकहरूले पवन 

पैसा सापट वलन सके्नछन् । 

 

 
        Hisako Hemmi 
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पैसा सापट नलने रु्ई तररकाहरू छन्। 

१) पैसा तुरुन्त िानहएको बेला 「आपतकालीन साना कोष」बाट सापट नलन सनकन्छ । आिेर्न नर्नुभएको एक हप्ता जनतमा सापट नलन 

सकु्नहुनेछ । 

एक लाख येन सम्म सापट नलन सकु्न हुनेछ । बच्चाको सु्कल नबर्ा भएको कारणले काम गना नसकेकोले हो भने रु्ई लाख येन सम्म 

नलन सकु्नहुनेछ । फकााउने बेलामा सापट नलएको रकम मात्र फकााए हुन्छ (ब्याज नतनुा परै्न) । ग्यारेन्टर पनन िानहरै्न । कोरोना 

भाइरसको कारण काम नबर्ा नलनुपरेको र तलब घटेको व्यक्ततत्तले पनन सापट नलन सके्नछ । काम गरररहेको व्यक्ततत्त या काम नगरेको 

व्यक्ति ले पनन सापट नलन सके्नछन् । 

२) काम नभएको व्यक्ति  या तलब घटेको व्यक्ततत्तले「निसृ्तत सहयोग कोष जीनिकोपाजान सहयोग कोष」बाट पैसा सापट नलन सके्नछ। 

एकै्ल बसोिास गनेले िार लाख पिास हजार येन सम्म । पररिार संग बसे्नले छ लाख येन सम्म नलन सके्नछ । पैसा फकााउने बेलामा 

सापट नलएको रकम मात्र फकााए हुन्छ (ब्याज नतनुा परै्न) । ग्यारेन्टर पनन िानहरै्न । टोक्यो-टोमा आिेर्न नर्एको २० नर्न मा सापटी 

नलन सके्नछ । 

विदेशी नागररकहरूले पवन रकम सापटी वलन सके्नछ । जस्तो सुकै आिासीय वभसा भएकोले पवन सापटी वलन सके्नछ । तर 

रकम सापटी भएकोले नफकााई हुरै्न । त्यसैले तपाईले रकम नफताा गना सतछ या सकै्दन, तपाईको आय र बितको िेकजाौँि भने हुन्छ 

। पैसा नफताा गने म्यार् सम्म तपाई जापानमा हुन्छ नक हुनै्दन , तपाइौँको आिासीय अिनिको पनन िेकजाौँि हुन्छ । आपतकालीन साना 

कोषबाट सापटी नलएको नर्न रे्क्तख ३ िषा नभत्र , जीनिकोपाजान सहयोग कोषबाट सापटी नलएको नर्न रे्क्तख ११ िषा नभत्र फकााउनु पने 

हुन्छ । यनर् समाज कल्याण पररषर्लाई सापटी रकम नफताा गना सकै्दन जस्तो लागेमा रकम सापटी नलन सनकनेछैन ।  

 

●कोठा भाडा वतनट सक्दिन →पैसा पाउन सवकन्छ 

कोठा भाडा नतना नसके्न व्यक्ततत्तलाई ३ मनहना सम्म (लामो अििीको बेला ९ मनहना सम्म )कोठा भाडाको रुपमा पैसा पाउन 

सकु्नहुनेछ(आिास सुरक्षा लाभ)। बसोिास गनुा हुने शहरको 「स्वतन्त्र परामशा सहयोग केन्द्र」 मा परामशा नलनुहोला । ठाउौँ  थाहा 

नभएमा िडा कायाालय  (कुयाकुस्यो ) मा सोध्नुहोला । 

 

 
   Hisako Hemmi 

 

काम छोडेर नयाौँ काम खोनजरहेको व्यक्ति, हाल काम गरररहेको व्यक्ततत्तले पनन प्रयोग गना सकु्नहुनेछ । निरे्शी नागररकहरूले पनन 

प्रयोग  गना सकु्नहुनेछ । प्राप्त गने रकम बसोिास गनुाहुने शहर अनुसार फरक पनेछ । उर्ाहरणको लानग टोक्यो-टो सेतागाया-कुमा 

बसोिास गने व्यक्ततत्तले ५३,७०० येन सम्म पाउन सनकन्छ । बित िेरै भएको खण्डमा रकम पाउन सनकरै्न  । 
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● धेरै समस्यामा छु→ जीिन सुरक्षा 

सािैनै जीनिकोपाजानमा समस्या भएमा 「जीिन सुरक्षा」 भननने प्रणाली छ । सरकारले जीनिकोपाजान खिा नर्नेछ । 

 
   Hisako Hemmi 

 

बसोिास गनुाहुने िडा कायालय(कुयाकुस्यो) मा सल्लाह गनुाहोला । निरे्शी नागररकहरूले पनन जीिन सुरक्षा प्रयोग गना सके्नछन् । तर 

एईजु्य या तेईजु्य नभसा भएको बाहेकले यो सुनििा प्रयोग गना पाउने छैन । काम गने नभसा (िनका ङ्ग नभसा )मा जापानमा बसोिास गने 

निरे्शी नागररकहरू ले पनन प्रयोग गनासके्न छैन । निनभन्न प्रणाली छ यनर् समस्यामा पनुा भएमा POSSE मा छलफल गनुाहोला । 

तपाईहरुको लानग हामीपनन सोचे्नछ ौँ । 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 
元の記事（日本語）： 

岩橋誠（NPO 法人 POSSE）,「もうお金がありません」コロナで無職……外国人労働者の現実  

(朝日新聞 withnews, 2020 年 4 月 10 日) 
https://withnews.jp/article/f0200410007qq000000000000000W0ej11101qq000020871A?ref=r_snsranking 
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