१

नागरिकता, नागरिकता-विहिन, दोिोिो नागरिकता

नागरिकता: ननश्चित दे शको सदस्य = नागरिक िो भन्ने प्रमाण भएको।
नागरिकता-विहिन: कुनै दे शले पनन नागरिकको मान्यता नहदएको।
दोिोिो नागरिकता: दईु िा सो भन्दा बढी िाष्ट्रको नागरिकता धािण गिे को।
२

नागरिकता प्राप्ती, नागरिकता गम
ु ाउन,ु ककका (आफ्नो दे शको नागरिकता त्यागेि अरु दे शको

नागरिकता ललन)ु
नागरिकता प्राप्ती: जन्म िा अन्य कािणले ननश्चित दे शको सदस्यताको प्रमाण प्राप्त गन।ु
नागरिकता गम
ु ाउन:ु नागरिकता किताु हदएि िा अन्य कािणले ननश्चित िाष्ट्रको सदस्यताको प्रमाण
गम
ु ाउन।ु
आफ्नो दे शको नागरिकता त्यागेि अरु दे शको नागरिकता ललने: विदे शीिरुले ननश्चित दे शको
नागरिकताको लागग ननिेदन हदएि, िाष्ट्रले उक्त िाष्ट्रको नागरिकता प्रदान गनु िाजी िुन।ु
३

स्टाटस अि िे श्जडेन्स (ननिास अनम
ु नत), लभषा, िािदानी

स्टाटस अि िे श्जडेन्स: विदे शीिरु जापानमा िैध रुपमा बस्नको लागग अनम
ु नत।
लभषा: विदे शीिरु दे शमा प्रिेश गदाु आिचयक लसिारिश-पत्रको मान्यता ननिाुि गिे को प्रमाणपत्र (लभषा
श्स्टकि)। जापान िाजदत
ु ाबास द्िािा जािी गरिन्छ।
िािदानी: विदे श यात्राको दौिान भ्रमण गने दे श ि राश्न्जट बस्ने दे शलाई आफ्नो िाष्ट्रको नागरिकता
आहद परिियको प्रमाण हदएि, विदे शमा सिु क्षाको अनिु ोध गनुको लागग सिकािी ननकायिरुले जािी
गिे को सिकािी पत्र।
४

परििाि दताु, ज्यलु मन-ह्यो (ननिास काडु), जाइरियु काडु (िे श्जडेन्स काडु), विशेष स्थायी ननिालस

प्रमाणपत्र
परििाि दताु: जापाननज नागरिकको नाता सम्बश्न्ध जापान सिकािले यथाथु जान्नको लागग प्रत्येक
घिको नाता सम्बश्न्धत कुिा दताु गने प्रणाली।
ज्यलु मन-ह्यो (ननिास काडु): जापाननज नागरिक ि मध्य तथा हदघुकाल जापानमा बस्ने विदे शीिरुको
बसाई सम्बश्न्ध जापान सिकािले यथाथु जान्नको लागग प्रत्येक परििािको बसाई सम्बश्न्धत कुिािरु
दताु गने प्रणाली
जाइरियु काडु (िे श्जडेन्स काडु): मध्य तथा हदघुकालको लागग जापानमा बस्ने विदे शीिरु (विशेष स्थायी
ननिालस बािे क) को परििय सम्बश्न्ध ि बसाई सम्बश्न्ध प्रमाण दे खाउनको लागग जािी गिे को, सधै
साथमा ललएि हिड्नु पने ि ननदे शन गिे को बेलामा दे खाउनु आिचयक पने काडु।
विशेष स्थायी ननिालस प्रमाणपत्र: जापान ननिालस कोरियन, कोरियन तथा अरु विशेष स्थायी
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ननिालसिरुको परििय सम्बश्न्ध ि बसाई सम्बश्न्ध प्रमाण दे खाउनको लागग जारि गिे को ि ननदे शन
गिे को बेलामा दे खाउनु आिचयक पने काडु।
५

प्रविगध, श्जनबन
ु गिलसकी (मानविकी विशेषज्ञ) तथा (अन्तििाष्ट्रीय सेिा), उच्ि-विशेषज्ञ पेशा,

सीप, व्यिस्थापन तथा प्रशासन
प्रविगध, श्जनबन
ु गिलसकी तथा कोकुसाई ग्योम:ु व्यिसानयक, प्राविगधक क्षेत्रको काममा संलग्न
विदे शीिरुको लागग ननिास अनम
ु नत।
उच्ि-विशेषज्ञ पेशा: उच्ि स्तिीय विशेषज्ञता भएको विदे शीको लागग नयााँ ननिास अनम
ु नत।
सीप: कौशल तथा गहििो अनभ
ु िको प्रयोग िुने काममा संलग्न विदे शीको लागग ननिास अनम
ु नत।

व्यिस्थापन तथा प्रशासन: उद्योग व्यिस्थापन ि प्रशासन काममा संलग्न विदे शीको लागग ननिास
अनम
ु नत।
६ जापानी नागरिकको पनत िा पत्नी, एइज्यस्
ु या (पिमानेन्ट िे श्जडेन्स), तेइज्यस्
ु या, विशेष स्थायी
ननिासी
जापानी नागरिकको पनत िा पत्नी: जापाननज साँग वििाि गिे को विदे शी, जापानी नागरिकको सन्तानको
रुपमा जम्मेको विदे शी, जापाननजले धमु सन्तानको रुपमा स्िीकाि गिे को विदे शीको लागग ननिास
अनम
ु नत।
एइज्यस्
ु या: िसाई अिगध, िसाईको गनतविगधमा कुनै पनन ककलसमको लसमा नटोककएको ननिास
अनम
ु नत।
तेइज्यस्
ु या: जापानी मल
ु को िा विशेष कािणलाई ध्यानमा िाख्दा प्रदान गरिने ननिास अनम
ु नत।
विशेष स्थायी ननिालस: जापान ननिालस कोरियन, कोरियन आहद तथा नतनीिरुको सन्तनतको मान्यता
पाएकािरुको िसाई अिगध, िसाई गनतविगधमा कुनै पनन ककलसमको लसमा नटोककएको ननिास अनम
ु नत।
७

रियग
ू ाकु (विदे शमा गएि अध्ययन गन)ु , केनस्यू (ताललम), गगनोउ श्जस्यू (लसपको व्यिारिक

अभ्यास), तोकुतेई खािुदोउ (विशेष गनतविगध)
रियग
ू ाकु: ननम्न माध्यलमक, माध्यलमक, उच्ि माध्यलमक विद्यालय, विचिविद्यालय, जापानीज
भाषा स्कूल आहदमा अध्ययन गने विदे शीिरुको लागग ननिास अनम
ु नत।
केनस्य:ू व्यििारिक ताललम(प्राश्क्त्टकल) समािेश नगरिएको लशक्षकको लेक्िि मात्र ललने विदे शीिरुको
लागग ननिास अनम
ु नत।
गगनोउ श्जस्यू (लसपको व्यिारिक अभ्यास): जापानको उद्योग पेशा अन्तगुतको सीप आहद मा प्रिीणता
प्राप्त गने विदे शीिरुको लागग ननिास अनम
ु नत िो ि जागगिको किाि सम्पन्न गिे को िुनु आिचयक
छ।
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तोकुतेई खािुदोउ (विशेष गनतविगध): न्याय मन्त्रीबाट छुट्टछुट्टै विदे शीलाई उक्त विदे शीले गनु पाउने
काम (गनतविगध) तोककहदएको ननिास अनम
ु नत।
८

शिणाथी, संिक्षण (आिेदक), आप्रिासी

शिणाथी: आफ्नो दे शमा भएको अत्यािाि बाट भागेि, अरु दे शमा संिक्षण माग्ने व्यश्क्त।
संिक्षण (आिेदक): अरु दे शमा भागेि सिु क्षा माग्न,ु अझै औपिारिक रुपमा शिणाथीको मान्यता
नपाएको व्यश्क्त।
आप्रिासी: आफ्नो दे श बाट बाहििे ि अरु दे शमा बसाई सने व्यश्क्त।
९

स्यिु ोउ लसकाकु स्योमेइस्यो (िोजगाि अनम
ु नत प्रमाणपत्र), लसकाकुगाई खािुदोउक्योका (ननिास

अनम
ु नत भन्दा ििक गनतविगध गनु अनम
ु नत)
स्यिु ोउ लसकाकु स्योमेइस्यो: जापानमा बसेका विदे शीिरुले गनु पाइने कामको विििण लाई प्रमाणीत
गने कागजपत्र।
लसकाकुगाई खािद
ु ोउक्योका: बसाईको मल
ू उद्देचय भन्दा लभन्दै गनतविगध गनु िािे को बेलामा आिचयक
पने स्िीकृनत।
१०

ननिास अनम
ु नत ललने, ननिास अनम
ु नतको ककलसम (प्रकाि) परिितुन, ननिास अनम
ु नतको अिगध

नविकिण
ननिास अनम
ु नत ललने: जापानको ननिास अिगधमा जापानको नागरिकता त्यागेि विदे शी बनेको िा
विदे शी जापानमा जन्मेको अिस्थामा, कुनै ककलसमको नयााँ ननिास अनम
ु नत ललन।ु
ननिास अनम
ु नतको प्रकाि परिितुन: अहिले भएको ननिास अनम
ु नत भन्दा लभन्दै ककलसमको ननिास
अनम
ु नतमा परिितुन गने।
ननिास अनम
ु नतको नविकिण: अहिले भएको ननिास अनम
ु नतको अिगध समाप्त िुनाले ननिास अनम
ु नत
को ककलसम परिितुन नगरिकन अिगध बढाउने।
११

दे श ननकाला, दे श छोड्ने आदे श, प्रस्थान, पन
ु ः प्रिेश अनम
ु नत (रि-इन्री पिलमट)

दे श ननकाला: दे श ननकाला गरिनु पने विदे शीिरुलाई बल प्रयोग गिे ि जापान बाट बाहिि पठाउन।ु
दे श छोड्ने आदे श: दे श ननकाला प्रकृयाको अपिादको रुपमा, एक ननश्चित अिस्थामा पग
ु ेको विदे शीले
आफ्नो पोल खुल्नु (खोललन)ु अगाडीनै अध्यागमन समक्ष स्िईच्छाले आिुलाई प्रस्तत
ु गिे ि, आफ्नो
दे श िककुने ईच्छा जािे ि गिे मा जेलमा निाललकन दे शमा िकाुईहदने प्रणाली।
प्रस्थान: विदे शीले अध्यागमन अगधकािीलाई जानकािी हदएि जापान छोड्न।ु
पन
ु ः प्रिेश अनम
ु नत: जापान मा बसेका विदे शीिरुले, जापान छोड्नु अगाडी जापान मा बस्न पाउने
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अगधकािलाई कायम िाखी आफ्नो दे श िा तेश्रो मल
ु क
ु मा गएि, एक ननश्चित अिगध लभत्रमा पन
ु ः
जापानमा प्रिेश गनुको लागग आिचयक पने अनम
ु नत।
१२

ननिासका लागग विशेष अनम
ु नत, पन
ु ःमद्द
ु ा जानकारिको आिेदन

ननिासका लागग विशेष अनम
ु नत: दे श ननकाला गरिनु पनेमा पिे को विदे शीलाई न्याय मन्त्रीको स्ितन्त्रता
अन्तगुत विशेष ननिास अनम
ु नत हदने व्यिस्था।
पन
ु ःमद्द
ु ा जानकारिको आिेदन: दे श ननकालाको ललखखत आदे श जािी गिीसकेको विदे शी प्रनत नयााँ
परिश्स्थनत श्रज
ु िािलोकन गिी,
ृ ना भएि िा अरु कािणको आधािमा न्याय मन्त्री समक्ष दण्डको पन
ननिास को विशेष अनम
ु नतको माग गने प्रकृया ।
१३

जमानत, अस्थायी जमानत

जमानत: अपिाध मालमलामा, थुनामा िाखेको (थनु नएको) अिस्थामै दोषी माननएको व्यश्क्तलाई एक
ननश्चित अिस्थाको आधािमा अस्थायी जमानत हदन।ु
अस्थायी जमानत: अध्यागमनले थुनामा िाखेको (थुननएको) कैहदलाई, एक ननश्चित अिस्थाको
आधािमा अस्थायी तििमा कैदमक्
ु त गन।ु
१४

प्रििी, ननरिक्षक, अध्यागमन सिु क्षा अगधकािी, अध्यागमन जााँि अगधकािी

प्रििी: अपिाध िोक्ने, दबाउने, सािुजननक सिु क्षा कायम गने, अपिाध अनस
ु न्धान आदीमा खहटने,
सािुजननक सिु क्षा पेशामा लागेको स्थाननय सिकािी कमुिािी िा सिकािी अगधकािी (प्रििी कलमु)।
२०१४ सालको तथ्याङ्क अनस
ु ाि जापान भिीमा २८०,००० जना छन।
ननरिक्षक: अपिाध अनस
ु न्धान गिे ि, अपिागधक मालमलाको अलभयोग लगाउने ि नलगाउने ननणुय
गिी, अलभयोग लगाएपनछ अदालतमा अपिाध साबबत गने आदी दानयत्ि पालना गने साधािण सिकािी
कमुिािी। अटनी जनिल, िाइस-गिि प्रोलसक्यट
ू ि, सप
ु रिन्टे न्डेन्ट पश्ललक प्रोलसक्यट
ू ि, प्रोलसक्यट
ू ि,
आलसस्टे न्ट प्रोलसक्यट
ू ि गिी, २०१४ सालको तथ्याङ्क अनस
ु ाि जापान भिीमा २७०० जना छन।
अध्यागमन सिु क्षा अगधकािी: दे श ननकाला प्रकृया सम्बन्धी जााँि, पोल खोल्ने, हििासत, कािागाि
लभत्रको व्यििाि, स्िदे श किताु पठाउने आहद कायुभाि ििन गने सािुजननक सिु क्षा पेशामा लागेको
सिकािी कमुिािी (अध्यागमन अगधकािी)। २०१४ सालको तथ्याङ्क अनस
ु ाि जापान भिीमा १५०० जना।
अध्यागमन जााँि अगधकािी: दे शमा प्रिेश तथा दे शबाट प्रस्थान साथै ननिास जााँि, दे श ननकाला प्रकृया
मध्येमा मौखखक सन
ु िाई आहद, शिणाथी मान्यता सम्बश्न्ध अनस
ु न्धान आहद गने प्रशासननक काम,
ननश्चित कामको सिकािी कमुिािी (अध्यागमन अगधकािी)। २०१४ सालको तथ्याङ्क अनस
ु ाि जापान
भिीमा २००० जना।
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१५

पक्राउ, कैद, हििासत

पक्राउ: प्रमाण नष्ट्ट गने ि ििाि िोक्नको लागग, जााँि ननकायले शंकास्पद व्यश्क्तलाई पक्रने प्रणाली।
सामान्यतया पक्रनु बािे क िं गेिात पक्रन/ु अधु-िं गेिात पक्रन,ु तत्काल पक्रनु छन।
कैद: पक्राउमा पिे पनछ, प्रमाण नष्ट्ट गने ि ििाि िोक्नको लागग, शंकास्पद व्यश्क्तलाई थूनामा िाखेि
(अलभयोग लगाउन अगाडड हििासतमा िाख्ने), िेिी अलभयोग लगाए पनछ अलभयक्
ु तलाई कैदमा िाख्ने
(अलभयोग पनछ कैद) प्रणाली।
हििासत: जापानमा प्रिललत ७ ककलसमको दण्ड मध्ये १ िो, कािािास (कािागािमा िाखेि स्ित्न्त्रता
ििण गने दण्ड) को एक प्रकाि। कैद भनेि गलत अथु लगाइन्छ ति कैद ि हििासतमा ििक छ।
बढीमा २९ हदन सम्म बन्द गरिने अपिागधक कानन
ू मा िलका दण्डको श्रेणीमा पछु ।
१६

अलभयोग, गैि-अलभयोग, अलभयोग स्थगगत

अलभयोग: ननरिक्षकले अदालतमा अपिागधक मालमलाको मद्द
ु ा दायि गन।ु
गैि-अलभयोग: ननरिक्षकले अदालतमा अपिागधक मालमलाको मद्द
ु ा दायि नगन।ु
अलभयोग स्थगगत: अलभयोग लगाउन लमल्ने मालमला भएपनन, ननरिक्षकको स्ितन्त्रतामा गैि-अलभयोग
बनाइहदने। िि
ृ त अथुमा गैि-अलभयोगको एक प्रकाि।
१७

हिगगस्या (शंकास्पद व्यश्क्त), योउगगस्या (शंकास्पद व्यश्क्त), अलभयक्
ु त, प्रनतिादी, (अपिाध)

पीडडत
हिगगस्या: कुनै ठोस अपिाधको अपिाधी भनेि शंकाको घेिमा पनक
ु ो कािण अनस
ु न्धानको लक्ष्य
बनाईएको ति अलभयोग नलगाईएको व्यश्क्त।
योउगगस्या: मागथ उल्लेखखत हिगगस्याको अथुले मेडडयाले प्रयोग गिे को शलद। कानन
ू ी शलद िोइन।
अलभयक्
ु त: अपिाध मद्द
ु ामा मक
ु दमा िलाईएको व्यश्क्त। प्रोलसक्यट
ू िले सािुजाननक मद्द
ु ा िलाए (दायि
गिे को) साँगै शंकास्पद व्यश्क्त बाट अलभयक्
ु मा परिणत िुन।ु

प्रनतिादी: लसलभल कोटु मा मद्द
ु ा िाललएको प्रनतपक्ष व्यश्क्त। मेडडयाको भाषामा अपिागधक मालमलाको
अलभयक्
ु त पनन अथु लगाइन्छ ति कानन
ु ी भाषामा मात्र सामाश्जक अपिाधको सम्बश्न्धत व्यश्क्त
जनाउछ।
(अपिाध) पीडडत: कुनै ठोस अपिाधले गदाु नोक्सान भोगेको व्यश्क्त। िि
ृ त अथुमा अपिाध िा
सो-सििको कायुबाट िानी पग
ु ेको व्यश्क्त ि त्यसको परििाि तथा शोक सन्तप्त परििाि जनाउछ।
अपिागधक प्रकृया अपिागधक प्रकृया मा)“अपिाधको लशकाि भएको व्यश्क्त (आहद)” भनन एक ननश्चित
िगुमा पछु ।
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१८

िकील, साथमा ििने व्यश्क्त, कायुिािक िकील

िकील: अपिाधी मालमलाको सन्दभुमा शंकास्पद व्यश्क्त, अलभयक्
ु तको अगधकाि ि हितको सिु क्षा
गने श्जम्मेिािी ललएको व्यश्क्त।
साथमा ििने व्यश्क्त: ककशोि अपिाधको सन्दभुमा, ककशोि-ककशोिीको अगधकाि ि हितको सिु क्षा गने
श्जम्मेिािी ललएको व्यश्क्त।
कायुिािक िकील: प्रत्यके क्षेत्रको बाि आसोलसएसनले, समानतएको (पक्राउ, कैद) शंकास्पद व्यश्क्त
िा ननज साँग सम्बश्न्धत व्यश्क्तले उपश्स्थत भईहदनको लागग अनिु ोध गिे मा, तरु
ु न्त खताइने िकील।
कानन
ु ी प्रणाली लभत्र पदै न, बाि आसोलसएसनले आफ्नो संस्थागत योजना ि बजेतबाट िलाएको
लसस्टम।
१९

श्जक्केई (जेल सजाय), लसक्कोउयउ
ू यो (दण्डको कायाुन्ियन स्थगगत)

जेल सजाय: अदालतमा अपिाध साबबत भएपनछ दण्डको कायाुन्ियन तत्काल लागु गन।ु
लसक्कोउयउ
ू यो: अदालतले अपिाध साबबत गिे पनन दण्डको कायाुन्ियन तत्काल नगिीकन एक ननश्चित
अिगधको लागग दण्डको कायाुन्ियन स्थगगत गन।ु
२०

वििाि, आन्तरिक वििाि, वििाि िािा

वििाि: परु
ु ष ि महिलाको आपलस सिमनत बाट पनत-पत्नी िुन।ु

आश्न्तिक वििाि: वििाि गने उद्देचय भएको ि सामाश्जक रुपमा पनत-पत्नी जस्तो गिी बसेको ति
िैिाहिक प्रकृया नगिे को अिस्था (लललभइन्ग टुगेडि)।
वििाि िािा: भविष्ट्यमा वििाि गने सिमनत भएको।
२१

साखै सन्तान, धमुपत्र
ु िा पत्र
ु ी, विशेष धमुपत्र
ु िा पत्र
ु ी

साखै सन्तान: कानन
ु ी रुपमा बाब-ु आमा साँग िगतको नाता भएको भनन मान्यता प्राप्त बच्िा।
धमुपत्र
ु िा पत्र
ु ी: गोद ललएको कािणले िैध बच्िाको परििय पाएको बच्िा।
विशेष धमुपत्र
ु िा पत्र
ु ी: ६ बषु मनू नको बच्िाको हितको लागग साखै बब
ु ा-आमा साँगको सम्बन्ध विच्छे द
गिाई, घिायसी अदालत (िेलमली कोटु ) को ननणुय बमोश्जम धमुपत्र
ु िा पत्र
ु ी िुन।ु
२२

िैध बच्िा, नाजायज बच्िा

िैध बच्िा: कानन
ु ी रुपमा िैिाहिक सम्बन्ध भएको परु
ु ष-महिलाबाट जन्मेको बच्िा।
नाजायज बच्िा: कानन
ु ी रुपमा िैिाहिक सम्बन्ध नभएको परु
ु ष-महिलाबाट जन्मेको बच्िा।
२३

सिमनतबाट वििाि विच्छे द, मध्यस्थता बाट वििाि विच्छे द, सन
ु िाई बाट वििाि विच्छे द, मक
ु दमा
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वििाि विच्छे द
सिमनतबाट वििाि विच्छे द: पनत-पत्नी बबि सल्लाि गिे ि सिमनतमा पगु ग आिेदन पेश गिे ि गिीने
वििाि विच्छे द।
मध्यस्थता बाट वििाि विच्छे द: घिायसी मालमलाको अदालतको मध्यस्थता बाट िुने वििाि विच्छे द।
सन
ु िाई बाट वििाि विच्छे द: घिायसी मालमलाको अदालतमा मध्यस्थता नभएको अिस्थामा, उगित
ठिरिएको बेला, मध्यस्थताको बदलामा सन
ु िाई बमोश्जम वििाि विच्छे द गिाउने।
मक
ु दमा वििाि विच्छे द: अदालतको िैसला बाट गरिने वििाि विच्छे द।
२४

बच्िा िाख्ने अगधकाि( अविभािक अगधकाि), िुकाुउने अगधकाि

बच्िा िाख्ने अगधकाि: नाबाललग बच्िाको िे ििाि ि िुकाुउने अगधकाि (लशक्षा हदलाउने अगधकाि,
बस्ने ठाउाँ ननधाुिण गने अगधकाि, अनश
ु ासनमा िाख्ने अगधकाि आहद) ि सम्पनतको िे खदे ख सम्बश्न्ध
आमाबाबु को अगधकाि ि दानयत्ि को सामहू िक शलद।
िुकाुउने अगधकाि: िास्तविक रुपमा बच्िाको िे खदे ख गने, सिु क्षा गने, लशक्षा हदलाउने अगधकाि ि
दानयत्ि। बच्िा िाख्ने अगधकािमा अन्तननुहित एक अंशलाई ििन गने अगधकाि ि दानयत्ि।
२५

िुकाुउने, पढाउने खिु, वििाि खिु

िुकाुउने, पढाउने खिु: “परिपक्क नभएको सन्तान” (बाललग उमेि भएको िा नभएको साँग सम्बन्ध

नभएि, आगथुक रुपमा आत्म-ननभुि नभएको सन्तान) को लालन-पालनको लागग आिचयक खिु।
वििाहित अिस्थामा वििाि खिुको एक अंशमा पछु ति वििाि विच्छे द पनछ ( भ-ू पू पनत पत्नीले)
बााँडिे खिु गनु पछु ।
वििाि खिु: िैिाहिक श्जिनमा ििे को बेला पनत-पत्नीले घि िलाउनको लागग आिचयक पने खिु।
गााँस, बास, कपडा, उपिाि खिु, मनोिञ्जन खिु, परिपक्क नभएको सन्तानलाई िुकाुउने, पढाउने
खिु लाई समेहटएको ि पनत-पत्नीले संयक्
ु त रुपमा बााँडिे खिु उठाउनु पछु ।
२६

मानलसक क्षनतपनू तु, सम्पनतको भागबण्डा

मानलसक क्षनतपनू तु: मानलसक क्षनतको कािण क्षनतपनू तु स्िरुप नतने पैसा। वििाि विच्छे दको संदभुमा,
वििाि विच्छे द िुनाको कक्रयाकलाप िा वििाि बबगिन बाध्य बनेको कािणले गदाु पाएको मानलसक
क्षनतको लागग नतरिने िजाुना िकम भनन बझ
ु ाउछ।

सम्पनतको भागबण्डा: पनत-पत्नीले िैिाहिक श्जिनको दौिान जोडेको सम्पनतलाई वििाि विच्छे द भएको
बेला बााँडिे ललनु (भागबण्डा गन)ु ।
२७

उत्तिागधकाि, िसीयत, आफ्नो भाग
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उत्तिागधकाि: व्यश्क्तको ननधन पचिात सम्पनत मागथको स्िालमत्ि आहद उत्तिागधकािीलाई अगधकाि
ि दानयत्ि ललन लगाउने।
िसीयत: मनु अगाडी आफ्नो मत्ृ यू पचिात सम्पनत स्िालमत्ि कसो गने भन्ने ईच्छा जािे ि गने
कुिा।कुिा)
आफ्नो भाग: िसीयतमा लेखखएको कुिा लाई मतलब नगिी, कानन
ू ी उत्तिागधकािीले (दाजु भाई, हददी
बहिनी बािे क) कश्म्तमा पनन पाउनु पने सम्पनतको भाग।
२८ विमािीको अिस्था तोक्न,ु विकलांगता ििन,ु िाईदा गम
ु ाउनु
विमािीको अिस्था तोक्न:ु दघ
ु ना िा घटनाबाट िोटपटक लागग, यो भन्दा बढी उपिािलाई ननिन्तिता
ु ट
हदएपनन ननको िुने आशा नििे को अिस्था।

विकलांगता ििन:ु विमािीको अिस्था तोकेपनछ बााँकी ििे को मानलसक ि शारििीक िोट।
िाईदा गम
ु ना िा घटना नघटे को भए पीडडतले पाउने जुन आगथुक लाभ िो त्यो गम
ु ाउन:ु दघ
ु ट
ु ाउनु
पिे को कािणले भएको क्षनत।
२९

टाठ पश्ल्टन,ु सबै खतम िुनु (हदिाललया)

टाठ पश्ल्टन:ु व्यश्क्त िा संस्था आगथुक रुपमा बबिेि ऋण िक्
ु ता गनु कहठन भएि, आगथुक
गनतविगधलाई ननिन्तिता हदन नसक्ने भएको अिस्था।
सबै खतम िुन:ु बि
ृ त अथुमा टाठ पश्ल्टनु नै िो। संकुगित अथुमा टाठ पश्ल्टनु ( हदिाललया) सम्बन्धीत
ऐन बमोश्जम अदालतमा हदिाला ननस्केको कायुिािी शरु
ु गने ननष्ट्कषु भएपनछ, ऋणीको श्री-सम्पनत
सबै ऋणदातािरुलाई समान रुपमा िक्
ु ता गने िे तल
ु े गने प्रकृया।
३०

श्रम अनब
ु न्ध

श्रम अनब
ु न्ध: सामान्यतया कम्पनी ि त्यिााँ काम गने व्यश्क्त बबिको प्रनतज्ञा, समझौता। तलब,
काम गने स्थान, काम गने अिगध तोककएको छ िा छै न आदी शतुिरु ननधाुिण गरिन्छ।
३१

ठे क्का, काम सप
ु द
ु ु , खटाउनु

ठे क्का: ननधाुरित काम िािा अनस
ु ाि समयमै सकाउने समझौता। काम को श्जम्मा ललएको मान्छे ले
कसलाई काममा लगाउने, कसिी काम अगाडड बढाउने आहद कुिा स्ितन्त्र रुपमा ननणुय गनु पाउने
समझौता।
काम सश्ु म्पन:ु ठे क्का जस्तैनै ननधाुरित काम आहद पिू ा गनुको लागग अनिु ोध गने व्यश्क्त (“सप
ु द
ु ु
गने व्यश्क्त”) ि त्यो काम गने श्जम्मा ललने व्यश्क्त (“सप
ु द
ु ु गरिएको व्यश्क्त”) बबिमा गरिने
िािा किाि।
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खटाउन:ु “काममा खटाउने” कम्पनी आहदले विशेष योग्यता भएको मजदिु लाई जागगिमा िाखेि, यो
काम गने व्यश्क्तको माग गने कम्पनी आहद (“खटाएि पठाउने ठाउाँ ”) मा खटाउने, मजदिु ले खटाएि
पठाएको कम्पनीको आदे श बमोश्जम काम गने सम्झौता।
३२

िाश्जनामा, कामबाट ननकाललन,ु यातोईदोमे (श्रम सम्झौताको नविकिन नगन)ु

िाश्जनामा: मदजुिले आफ्नो बबिािबाट जागगि छोड्न।ु
कामबाट ननकालन:ु काम हदएको व्यश्क्त (माललक) ले एक तकिु बाट मजदिु लाई काम छोड्न लगाउन।ु
यातोईदोमे: काम गने व्यश्क्त ि काममा िाख्ने व्यश्क्त बबि भएको श्रम समझौता अिगध जस्तै ६
महिना िा १ बषु भनेि तोककएको अिस्थामा, सो सम्झौताको समय पिू ा भएको बेला, काम हदने
व्यश्क्त (माललक) ले श्रम सम्झौताको नविकिन गनु अस्िीकाि गन।ु
३३

व्यिसाय शरु
ु

व्यिसाय शरु
ु : नयााँ व्यसाय शरु
ु गन।ु कम्पनी स्थापना गने तरिका ि ननजी व्यिसायको रुपमा व्यिसाय
गने तरिका छ। विदे शीले व्यिसाय शरु
ु गनुको लागग जापान बस्ने अनम
ु नत स्थायी बसोबासको ििे को
खण्डमा कुनै ककलसमको लसमा तोककएको छै न। ति त्यस्तो अिस्था नभएको खण्डमा केिी प्रनतबन्धिरु
छन।
३४

ईनकम टाक्स (आयकि), िे श्जडेन्स टाक्स, खाकुतेई लसनकोकु (जागगिे ले कि भक्
ु तान गने बेलाको

एक प्रकृया)
आयकि: व्यश्क्तको एक बषुको आम्दानी (नािा, मन
ु ािा) मा लगाईने िाष्ट्रीय कि। आम्दानी दि
अनस
ु ाि कि-दि ननधाुिण गिे को छ।
िे श्जडेन्स टाक्स: शिि, नगि, गाउाँ को ननिास कि ि प्रान्तको (दो, िु, केन) ननिास कि को सामहू िक
कि िो ि शिि, नगि, गाउाँ ले एकत्र गिे ि सामहू ि रुपमा उठाउने स्थानीय कि िो। जनििीको एक
तािीख मा ननिास ििे को स्थानले कि ललन्छ।
खाकुतेई लसनकोकु: जागगिे (तलब ललने कमुिािी) ले आयकि को घोषणा गनु (बताउन)ु को साथै कि
भक्
ु तान गने बेलामा िलाउने प्रकृया िो। ननयम अनस
ु ाि अनघल्लो सालको आम्दानीको भाग यो सालको

ििििी १६ तािीख बाट मािु १५ तािीख लभत्रमा खाकुतेई लसनकोकु िािम कि कायाुलयमा पेश गनु
पछु ।
३५

िोजगाि बीमा

िोजगाि बीमा: कम्पनीमा काम गने व्यश्क्तलाई कम्पनीले काम बाट ननकालल हदएको बेला, िाश्जनामा
गिे को बेला आहदमा एक ननश्चित समय सम्म पैसा हदने लसस्टम। यसको लागग काम गने व्यश्क्तले
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कमाई भएको बेलामा बीमा िकम नतिे ि बस्नु पछु ।
३६ िोउसाई िोकेन (श्रम दघ
ु ना बीमा)
ु ट
िोउसाई िोकेन: काम गने व्यश्क्तलाई काम गदै गदाु िोटपटक लागेमा, कामको कािणले बबिामी
पिे मा, अकिस जाने-िककुने क्रममा बाटोमा िोटपटक लागेमा, घाउ िा बबमािी ननको पानुको लागग
उपिाि खिु आहद दे शले व्यिोने लसस्टम। त्यसैगिी काम गनु नसकेि आम्दानी नभएको बेलामा दे शले
एक ननश्चित िकम भक्
ु तान गछु ।
३७

स्िास्थ्य बीमा ि पेन्सन

स्िास्थ्य बीमा: मजदिु िा ननजको परििािको सदस्य बबिामी भएमा िा िोटपटक लागेमा उपिाि
खिुको १० दे खख ३० प्रनतशत मात्र आिुले व्यिोिे ि गिककत्साको लाभ उठाउन सककने लसस्टम। कम्पनी
आहदमा काम गने श्रलमकले (पाटु टाईम कमुिािीले पनन एक ननश्चित आिचयक शतुिरु पिू ा गिे मा)
बीमाको लाभ उठाउन पाईने।
पेन्सन: बढ
ु े सकालको सिु क्षा, असक्षम िा मत्ृ यू भएको अिस्थामा सामाश्जक सिु क्षाको लाभ उठाउन
पाउने लसस्टम। २० बषुको उमिे पिू ा गिे पनछ (िाष्ट्रीय पेन्सन) िा कम्पनीमा जागगि खाएको भए (जन
कल्याण पेन्सन) को सदस्यता ललने।
३८

श्जिन ननिाुि संिक्षण, सामाश्जक भत्ता

श्जिन ननिाुि संिक्षण: दे शले गरिबीको कुन अिस्थामा छ सोहि अनस
ु ाि न्यन
ू तम श्जिन ननिाुिको
सिु क्षा हदएि आफ्नो खुट्टामा उलभनको लागग प्रोत्सािन हदने लसस्टम।
सामाश्जक भत्ता: आम्दानी, उमेि, असक्षमता, परििािको अिस्था आहद एक ननश्चित शतुिरु को
आधािमा पैसा हदने लसस्टम।
३९

अननिायु लशक्षा, अध्ययनको उमेि, तेनन्यू (नयााँ स्कूलमा पढ्न आउन)ु , िे नन्यू (जापानको

स्कूलमा सरुिा भएि आउन)ु
अननिायु लशक्षा: ६ बषु उमेि पिु ा भए पनछ १५ बषुको उमेि सम्ममा ननशल्
ु क रुपमा ललन पाइन सामान्य
लशक्षा। जनताले संविधान ि कानन
ु अनस
ु ाि आिुले परिपोषण गने बच्िालाई यो लशक्षा हदलाउने दानयत्ि
पिु ा गनु पछु ।
अध्ययनको उमेि: अननिायु लशक्षा ललने उमेि। जापानमा िाल ६ बषु पिु ा भएि १५ बषुको िुने बेला
सम्म।

तेनन्य:ू अरु स्कूल (ककन्डिगािडेन, प्राथलमक विध्यालय, ननम्म माध्यलमक, माध्यलमक, उच्ि
माध्यलमक, विशेष सियोग स्कूल, विचि विध्यालयको साथै प्राविगधक कलेज) बाट कोसुको बबिमा
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नयााँ स्कूलमा पढ्न आउन।ु
िे नन्य:ू विदे शको स्कूल, कलेज िा जापान लभत्रको विदे शी स्कूल बाट कोसुको बबिमै जापानको स्कूलमा
सने कुिा।
४०

अनक
ु ू ल मागुदशुन, जापानी भाषा लसकाउन,ु मातभ
ृ ाषाको समथुन

अनक
ु ू ल मागुदशुन: विदे शबाट आएको बच्िािरु जापानको स्कूले श्जिन ि िलन (प्रथा) मा अनक
ु ूल
िुन सश्जलो पाने उद्देचयले गरिने मागुदशुन ि सियोग।

जापानी भाषा लसकाउन:ु विदे शबाट आएको बच्िािरुलाई जापानीज भाषा प्रयोग गिी स्कूले श्जिन
बबताउन, अध्ययन गनु सककने बनाउने उद्देचयले संिालन गरिने जापानी भाषा लशक्षण ि सियोग।
मातभ
ृ ाषाको समथुन: विदे शबाट आएको(विदे श साँग सम्बन्ध ििे को) बच्िािरुको मातभ
ृ ाषा, साँस्कृनत
बबलसुन िा ििाउन नहदन गरिने सियोग।
४१

उच्ि माध्यलमकमा जाने, विचि विध्यालयमा जाने, प्रिेश परिक्षाको विषेश उपाय, प्रिेश परिक्षाको

विषेश कोटा
उच्ि माध्यलमकमा जाने: ननयम अनस
ु ाि १५ िषु पिू ा भएि माध्यलमक विध्यालय उत्तीणु गिे को िा
सो सििको मान्यता प्राप्त योग्यता भई, उच्ि माध्यलमक विध्यालयको प्रिेश परिक्षा उत्तीणु गिे मा
विध्यालयामा प्रिेश पाउाँ छ।
विचि विध्यालयमा जाने: ननयम अनस
ु ाि उच्ि माध्यलमक विध्यालय उत्तीणु गने िा सो सििको
मान्यता प्राप्त योग्यता भई , विचि विध्यालयको प्रिेश परिक्षा उतीणु गिे मा विध्यालयामा प्रिेश पाउाँ छ।
प्रिेश परिक्षाको विषेश उपाय: उच्ि माध्यलमक विध्यालयको साधािण प्रिेश परिक्षाको समयमा, विदे श
बाट आएको (विदे श साँग सम्बन्ध ििे को ) बच्िािरुको भाषाको समस्यालाई कम गने एक ननश्चित
उपाय।
प्रिेश परिक्षाको विषेश कोटा: विदे श बाट आएको (विदे श साँग सम्बन्ध ििे को) बच्िािरुको लागग प्रिेश
परिक्षाको कोटामा साधािण प्रिेश परिक्षाको भन्दा लभन्दै परिक्षा हदन पाउने कोटा। ननहदु ष्ट्ट विध्यालय
ि विचि विध्यालयिरुले व्यििािमा ल्याएको छ
४२

विदे शी स्कूल, अन्तििाश्ष्ट्रय विध्यालय, जातीय विध्यालय

विदे शी स्कूल: खास गरि विदे श साँग सम्बन्ध ििे को बच्िािरुलाई लक्ष्य गिे ि लशक्षा हदइने शैक्षक्षक
संस्थािरुको सामहू िक नाम।
अन्तििाश्ष्ट्रय विध्यालय: विदे शी स्कूल मध्यमा, विषेशगरि अंिज
े ी भाषा बाट कक्षा संिालन गरिने
स्कूल।
जातीय विध्यालय: विदे शी स्कूल मध्यमा, विशेष जाती, दे शमा केश्न्ित गिे ि लशक्षा हदने स्कूल। िाष्ट्रीय
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स्कूल पनन भननन्छ।
४३

गिककत्सा सिु क्षाको लागग अस्पताल भती, अननिायुताको कािण अस्पताल भती

दि
ु ै भती, मानलसक समस्याको कािणले अस्पताल मा भनाु गनु आिचयक छ, ति ननजको सिमनत
नभएपनन जबिजश्स्त अस्पताल मा भनाु गने अिस्था। गिकत्सा सिु क्षाको लागग अस्पताल भती गने
कुिा ननजको परििाि िा अलभभािकको सिमनतमा िुन्छ। अननिायुताको कािण भनाु गने सम्बन्धमा
आिैले िोट पय
ु ाुउने िा अन्य नोक्सान िुन सक्ने सम्भािना छ भन्ने ननष्ट्कषु आएमा अस्पताल भनाु

गरिन्छ। दि
ु ै भतीको लागग मानलसक स्िास्थ्यको ननदे वषत गिककत्सक ले परिक्षण गनु अननिायु िुन्छ।
४४

मानलसक िोग (स्नाय-ु विज्ञान) विभाग, मानलसक तथा शारििीक िोग विभाग, स्नाय-ु िोग विभाग,

मश्ष्ट्तष्ट्क शल्य विभाग
मानलसक िोग (स्नाय-ु विज्ञान) विभाग: साधािण मानलसक िोगको उपिाि गने विभाग।
मानलसक तथा शारििीक िोग विभाग: विशेष गिे ि मानलसक तथा शारििीक िोगको जााँि गछु ति
स्नाय-ु िोग ि िलका डडप्रेसनको उपिाि पनन गने विभाग।
स्नाय-ु िोग विभाग: ईन्सेिलाइहटस, न्यिु ै हटस आहद मश्स्तष्ट्क िा स्नायु सम्बश्न्धत शारििीक िोगको
जााँि गने विभाग।
मश्ष्ट्तष्ट्क शल्य विभाग: टाउकोको िोट, ब्रेन स्रोक आहद परिक्षण गने टाउको सम्बश्न्ध विभाग।
४५

मानलसक िोग, स्नायु िोग

मानलसक िोग: प्रागिन कालमा बिुला िुनु भननने गिे को, सामान्य मानलसक अिस्था भन्दा ििक
अिस्था िुनु िो। श्स्कड्जोकिनय भन्ने एक ककलसमको पागलपन ि पागल-डडप्रेशनलाई यसको मख्
ु य
िोगको रुपमा ललन सककन्छ।

स्नायु िोग: मानलसक तनािको कािणले गदाु ननिन्ति रुपमा, विशेष ककसमको मानलसक अिस्था
िा शारििीक िोग दे खा पन।ु
४६

मानलसक विकलांग, बौविक विकलांग, िाम्रिी बौविक विकास निुनु (बौविक विकास विकलांग)

मानलसक विकलांग: सबै ककलसमको मानलसक िोग िो, यसमा बौविक विकलांग िा िाम्रिी बौविक
विकास निुनु पनन पदुछ।

बौविक विकलांग: िाम्रिी बौविक विकास निुन,ु आई क्यू (इनटे ललजेन्स क्यओ
ु टे न्ट) ७० भन्दा कम
िुने अिस्था।

िाम्रिी बौविक विकास निुन:ु सस्
ु लक्षण
ु त मनश्स्थनत (िाम्रिी बौविक विकास निुने) िा असपेगस
जस्ता व्यापक ककलसमको ि बोललको विकास निुनु (बोल्न जान्ने निुन)ु जस्ता विशेष ककलसमका छन।
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४७

घिे लु हिंसा, यौन दव्ु युििाि

घिे लु हिंसा: घि लभत्र िुने अत्यािाि। एक ककलसमको निाम्रो िा हिंसात्मक व्यििाि िो, उमिे , दे श,

ललंग, असक्षमता, आगथुक अिस्था, स्थाननय िा श्जिन शैली साँग सम्बश्न्धत छै न, परििाि िा साँगै
श्जिन यापन गने व्यश्क्तबाट िुने उत्पीडन िुनु िो।

यौन दव्ु युििाि: अरुको ईच्छा विपरित यौनजन्य शलद बोल्न,ु वििोध गिे पनन त्यस्तो कायु स्पष्ट्ट
रुपमा िा अस्पष्ट्ट रुपमा गन,ु त्यस प्रकािको यौनजन्य व्यििाि ले गदाु मानलसक रुपमा िा
जन-श्जिनमा एक ननश्चित आघात पय
ु ाुउनु िो।
४८

यौन शोषण, बाल शोषण, इश्जमे (ियाग गन)ु

यौन शोषण: बलात्काि िा जबिजस्ती जस्ता शारििीक अपिाध कायु, यौनजन्य शलदले दव्ु युििाि
गन,ु पछी लाग्न,ु तथा ननजको ईच्छा विपिीत यौन कायु गिाउन।ु
बाल शोषण: बच्िालाई शारििीक तथा यौननक अत्यािाि गनु िा िास्ता नगनु (लालन-पालन गनु
छोड्न,ु संिक्षण गनु छोड्न)ु , मानलसक आघात पय
ु ाुउने कायु।
इश्जमे (ियाग गन)ु : माननसको मयाुदा, गौिि, माननस प्रनतको विचिास लाई िकनािुि गने काम।
प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा िा खुल्लमखुल्ला िा लक
ु ाएि, एक्लैले िा सामहू िक रुपमा भन्ने कुिाको
मतलब छै न।
४९ informed consent (जानकािी ललएि सिमनत जनाउन)ु

informed consent (जानकािी ललएि सिमनत जनाउन)ु : “विििण सन
भनेि
ु ेि सिमनत जनाउन”
ु
अनब
ु ाद गिे को छ। उपिाि शरु
ु गनु अगाडड डाक्टिले वििामीलाई िाम्रिी बझ
ु ाइहदएि, वििामीले आफ्नो
ईच्छाले उपिािको लागग सिमनत जनाउनु भन्ने जनाउाँ छ।
५०

कल्िि शक् , क्रस-कलिि स्रे स ्,

कल्िि शक् : अकाुको साँस्कृनत िे िेि िा अनभ
ु ि गिे को बेलामा, िलन ि वििाि गने तरिका आफ्नो
दे शको साँस्कृनत साँग धेिैनै ििक पनाुले िुने मानलसक तनाि िा अलमल्लमा पन।ु

क्रस-कलिि स्रे स ्: विलभन्न साँस्कृनत बबिमा श्जिन यापन गदाु, ििक साँस्कृनत पहिलो पटक दे ख्दा
िुने स्रे स ् िो। अरु दे शमा बसााँई सदाु, अन्ति-िाश्ष्ट्रय वििाि गदाु, कामबाट विदे शमा सरुिा िुाँदा,
विदे शमा गएि अध्ययन गदाु, विदे श भ्रमणमा जााँन्दा यस्तो स्रे स ् िुन्छ।
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“यनत त जानन िाख्न िािन्छु!

विदे शीिरुको सल्लािको लागग आधािभूत ज्ञान”

सुगगसािा लमगिको, सेकक सोउसुके, आबे यु सम्पादक (२०१५ साल) स्योउिाकुस्या
भाग ३ यनत त जानन िाख्न िािन्छु ५० िटा शलदािली सािांश मात्र अनुिाद
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