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आवासहरू 
 

मैले कोठा भाडा बुझाउन बबर्सिएको हुनाले मेरो घरधनीले मलाई कोठा खाली गनि भन्नुभयो । 
के मैले मेरो कोठा खाली गनुिपर्ि ? 

 कोठा छोड्नुपन ेआवश्यकता भनेको बहाल नबझुाउाँिा सलजिाता (लेस्सर) र सलज प्राप्तकतान (लेस्सी) बीिको 
ववश्वासको सम्बन्ि टुटेको छ वा छैन भन्ने कुरामा भर पछन । सामान्यतया तीन मदहना वा सोभन्िा 
बढीसम्म बहाल नबुझाउाँ िा ववश्वासको सम्बन्ि टुटेको सरह बुखझन्छ ।  
 त्यसकारण एकपटक बहाल बुझाउन नसककाँ िैमा आफ्नो कोठा िाली गनन आवश्यक पिैन । बहाल बुझाउन 
नसककाँ ने अवस्थामा तुरुन्तै कोठा िाली गनुनपने ववशेष करार भए तापनन यस करारलाई अमान्य ठहर गनन 
सककन्छ ।  
 थप जानकारीको लाचग कृपया वकील वा लेिनिास जस्ता ववशेषज्ञसाँग परामशन सलनुहोला । 

 

मैले अपार्िमेन्र् खाली गने बेलामा फ्रीज राखेको पर्ाडड पट्ठठको वालपेपर इलेक्ट्रिकल बनिले 
गर्ाि हल्का कालो भएको रहेर् । घरधनीले त्यो रे्ख्नुभयो र वालपेपर बर्ल्नका लागग शुल्क 
तिनि लगाउनुभयो । के मैले यो भुरिानी गनुिपर्ि ? 

सलजमा सलइएको सम्पवत्त िाली छोड्ने बेलामा सलज प्राप्तकतान (बहालवाला) ले उक्त सम्पवत्त सलजमा 
सलिााँको बितमा जुन हालत प्राप्त गरेको चथयो सोही हालतमा सलजिातालाई कफतान गनुनपने िानयत्व हुन्छ ।  
 सम्पवत्तलाई यसको पूवानवस्थामा ल्याउन ेिानयत्व भनेको सामान्यतया यसलाई सलज प्राप्तकतानले 
जानाजान वा लापरवाहीले गिान भएको हानन, नोक्सानी, िाग वा क्षनतको ममनत गनुन, सलज सलज 
प्राप्तकतानबाट सामान्यतया अपेक्षा गररने सम्पवत्तको हेरिाह, कतनव्य उल्लङ्ग्घन वा सामान्य सीमाभन्िा बढी 
प्रयोग हुनबाट रोक्नु हो, यसको मतलब ''यसलाई नयााँ अवस्थामा पुन: ननमानण गनुन'' होइन । त्यसकारण 
समय अन्तराल र सामान्य भोगिलानबाट हुने हानन, नोक्सानी, िाग वा क्षनत आदि सलज बहाल रकममा 
समावेश हुने भएकोले यसको ममनत सम्भार लागत सलज प्राप्तकतानले बेहोनुनपिैन ।   
 त्यसैले सलज प्राप्तकतानको सामान्य जीवनशैलीमा रेकिजरेटरहरू जस्ता ववद्युतीय उपकरणहरूको पछाडड 
रहेको वालपेपर डढ्ने हुनाले सामान्यतया सलजिाताले नै यसको सम्भार गनुनपने हुन्छ, सलज प्राप्तकतानले 
होइन । यद्यवप, सम्पवत्तलाई पूवानवस्थामा ल्याउने िानयत्व उल्लङ्ग्घन भएको वा नभएको भन्ने कुरा सलजमा 
सलइएको सम्पवत्त र सलज प्राप्तकतानले भोगिलान वा उपभोग गरेको अवस्थामा ननभनर रहन्छ । तसथन, थप 
जानकारीका लाचग वकील वा लेिनिाससाँग परामशन सलन र उहााँहरूलाई सलज करार, गोपनीयता पत्र, 
अपाटनमेन्टमा सने र िाली छोड्ने बितमा सलइएका फोटोहरू र उपकरणको ममनत शुल्क र सरसफाई शुल्क 
आङ्ग्कलन गरेर बुझाउन सुझाव गछौं । 
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पैसा सापर् र्लने र ठर्ने 
मैले काम गन ेठाउँमा सहकमीलाई पैसा ठर्एको गिए ँिर उहाँले आफूसँग ऋण र्लएको ऋण 
स्वीकृि र्लखखिम नभएकोले मलाई पैसा फफिाि गनि आवश्यक परै्न भनी भतनरहनुभएको र् 
। मैले के गनुिपर्ि ? 

ऋणीले ऋणिातालाई पैसा कफतान गनन सहमत भएसम्म ऋण स्वीकृत सलखितम नभए तापनन पैसा सापटी 
लेनिेन (ऋण सम्झौता) गरेको क्िर हुन्छ ।  
 त्यसकारण ऋणिाताले ऋणीलाई ऋण स्वीकृत सलखितम नभए पनन सापटी रकम कफतान गनुनपन ेअन्न्तम 
समनतसम्ममा पैसा कफतान बुझाउन अनुरोि गनन सक्नुहुन्छ । ऋणीले पैसा कफतान गनन अन्स्वकार गरेमा 
ऋणिाताले प्रमाखणत पत्रािारमाफन त वा नागररक मध्यस्थता वा नागररक अिालती कायनवाही प्रकियाहरूको 
प्रयोग गरी भकु्तानी गनन अनुरोि गनन सक्नुहुन्छ ।  
 यद्यवप, अिालती कायनवाही प्रकिया जस्ता नागररक कायनववचिहरूको प्रयोग गिान ऋणिाताले सो समयमा 
ऋणी पैसा कफतान गनन सहमत चथयो भन्ने कुरा प्रमाखणत गनुनपछन (ऋण सम्झौता भएको हुनुपछन) । करारका 
पक्षहरू, सापटी रकम, ऋणीले रकम प्राप्त गरेको, ऋण िुक्ता गने ववचि तथा अन्न्तम समनत आदिको बारेमा 
स्परट उल्लेि भएको ऋण स्वीकृत सलखितम नै पैसा सापटी दिइएको एक बसलयो प्रमाण हुन्छ ।  
 तपाईंसाँग ऋण स्वीकृत सलखितम नभए तापनन पैसा सापटी दििााँ सो स्थानमा उपन्स्थत हुने पररचित 
व्यन्क्त (साक्षी) वा इमेल जस्ता अन्य प्रमाण सदहत ऋण सम्झौता भएको प्रमाखणत गनन सक्नुहुन्छ । तसथन, 
वकील वा लेिनिाससाँग परामशन सलनु होला । 

मैले ऋण तिनि नसकेको हुनाले म गिक्ट्न्िि रु् । मैले के गनुिपर्ि ?  

तपाईं आफ्नो ऋण भुक्तानी गनन सक्नुहुन्न भनेको तपाईंको आम्िानी र ििन सन्तुलनमा छैन । ऋण 
(ऋण समेकन) व्यवन्स्थत गनन ससफाररस गछौं । यदि तपाईं आफैले गनन गाह्रो लाग्यो भने, यसलाई 
व्यवन्स्थत गनन ववशेषज्ञसाँग परामशन सलनुहोला ।  
 ऋण समेकन गननका लाचग पदहला तपाईंले सापट सलनुभएको पैसा (ऋण) मात्र नभएर ववसभन्न भुक्तानी 
नगररएका वा पूवनननिानररत रकम सदहत पूरै ऋणको सटीक रकम थाहा पाउनुपछन ।  
 आफुले िेरै वषनिेखि उकि ब्याज िरमा पैसा भुक्तानी गिै आउनुभएको चथयो भने भुक्तानी गनुनपने ब्याज 
िरमा पुन: गणना गरेमा आफूले िादहने ब्याज भन्िा बढी भुक्तानी गरेको (अचिक भुक्तानी) हुन सक्छ ।  
आफूले बढी भुक्तानी गरेको रहेछ भने बढी भएको रकम प्राप्त गनन र आफ्नो ऋण िुक्ता गनन सक्नुहुनेछ ।  
 अकोतफन , कुन ैअचिक भुक्तानी नभएमा वा अचिक भुक्तानी िुक्ता गरेपनछ पनन अझै ऋण बााँकी रहेमा 
बााँकी रहेको ऋण स्वैन्कछक व्यवस्था, ऋण समािान वा स्वैन्कछक दिवासलयापन आदि माफन त व्यवन्स्थत 
गनन सककन्छ । 
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 स्वैन्कछक व्यवस्था भनेको वकील वा लेिनिास जस्ता ववशेषज्ञले ववत्तीय संस्थासाँग ससिै वातान गरी 
अिालतका कायनववचिहरूलाई ध्यानमा नरािी भावी भुक्तानी रकम र ववचि बारे ननणनय सलनु हो । यो 
छलफल माफन त समस्या समािान गने प्रकिया मात्र भएको हुनाले सम्झौता नपुग्न ेर स्वेकछापूवनक व्यवस्था 
समलाउन नसककने अवस्थाहरू पनन हुन सक्िछ ।  

ऋण फछयौट (ऋण सेटलमेन्ट) भनेको एक अिालती प्रकिया हो । नागररक पुन:स्थापना ऐनद्वारा 
अनुबन्ि गररएको ववचिद्वारा ऋणको कुल रकम घटाइनेछ । त्यसपनछ, घटाइएको रकम मुलभूत रूपमा 3 
वषन सभत्र ककस्ताबन्िीमा भुक्तानी गररन ुपनेछ । यसका साथै, आफूले आवास चितोमा रािेको भएमा 
आवास छोड्न नपने ववशेष ननयम छ । यद्यवप, ऋण फछयौट  प्रयोग गननका लाचग ननयसमत आम्िानी 
हुन ुआवश्यक हुन्छ ।  
 स्वैन्कछक दिवासलयापन पनन एक अिालती प्रकिया हो । यसको उद्िेश्य भनेको आफ्नो सम्पवत्त वा 
आम्िानीको तुलनामा ऋण रकम (ऋण, िूक, आदि) भन्िा िेरै हुाँिा र आफूले िुक्ता गनन नसक्िा िुक्ताको 
माफी (छूट) समलाउन ुहो । अिल सम्पवत्त जस्ता उकि मूल्यका सम्पवत्तहरू भएमा कुन ैपनन छूट 
प्रकियाभन्िा अगाडड नतनीहरूलाई नगिमा रूपान्तरण गरेर प्रत्येक साहुलाई बुझाउनु पछन । िैननक जीवनमा 
अत्यावश्यक हुन ेिैननक आवश्यकताका वस्तुहरुको कुनै पनन तरलता हुनेछैन ।  
 ऋण दिने व्यवसायको रूपमा ितान नगरेका व्यावसानयक सञ्िालक वा कानूनद्वारा ननिानरण गररएको 
भन्िा उकि ब्याज िरमा ऋण दिने गैरकानूनी व्यावसानयक सञ्िालकबाट ऋण सलनु अमान्य हुन्छ । 

एउर्ा सािीले मलाई आफ्नो ऋणको लागग जमानी बस्न अनुरोध गनुिभयो । मैले अझैपतन 
त्यसमा सहमति जनाएको रै्न, के सम्बन्धी म सिेि रहनुपलाि ?  

आफूले जमानत दिनुपन ेरकम, म्याि र जमानतको प्रकार जस्ता जमानत करारको ववषयवस्तुसाँग सम्बन्न्ित 
करार ध्यानपूवनक हेनुनपछन र आफ्नो साथी (प्रमुि ऋणी) ले ऋणको सााँवा वा ब्याज भुक्तानी गनन नसक्ने 
अवस्थामा आफू जमानी बस्ने व्यन्क्तको रूपमा आफ्नो िानयत्व वास्तवमै ननवानह गनन सककन्छ वा सककाँ िैन 
भनी ध्यानपूवनक वविार गनुनपछन ।  
 सािारण जमानी बाहेक पनन जमानीका अरू प्रकारहरू छन,् जस्तै संयुक्त जमानी जहााँ प्रमुि ऋणीसाँग 
संयुक्त रूपमा ऋण बेहोनुन पने हुन्छ र मूल जमानी जहााँ ननन्श्ित िायरा (जमानतको सीमा) अन्तगनत 
ववननदिनरट ऋणको लाचग लगातार जमानत दिने गिनछ । जमानीको प्रकार अनुरूप िानयत्वहरू फरक हुन्छ ।  
 जमानी सम्झौता सलखित (वा उक्त सामरीको इलेक्िोम्याग्नेदटक रेकडन) नगरराँिासम्म कुनै पनन जमानी 
सम्झौता प्रभावकारी हुनेछैन । ववशेषगरी कुन ैव्यवसायको लाचग प्रमुि ऋणीको अचिकारी वा ननिेशक जमानी 
बस्िा बाहेकका अवस्थाहरूमा, कुनै व्यन्क्त प्रमुि ऋणको जमानी बस्िा जमानीको असभप्राय नोटरी 
कायनववचिद्वारा पुन्रट गररनुपछन । यसका साथै, प्रमुि ऋणीले जमानी बससदिन अनुरोि गररएका व्यन्क्तलाई 
आफ्नो सम्पवत्त र आय व्ययको न्स्थनत, अन्य ऋणहरू वा चितोको अन्स्तत्व/ववषयवस्तकुो सम्बन्िमा 
जानकारी उपलब्ि गराउन मुख्य ऋणी बाध्य हुन्छ । यी जानकारीको आिारमा आफू जमानी बस्ने उकि 
जोखिमलाई ध्यानपूवनक वविार गनुनपछन । 
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पररवार सम्बन्धी 
म आफ्नो जापानी पति/पत्नीसँग आपसी सहमतिमा सम्बन्ध ववच्रे्र् गन ेवविार गरै्रु् । के 
कस्िा प्रफियाहरू आवश्यक हुन्र् ? 

 पनत/पत्नी जापानमा बस्ने जापानी नागररक भएको िण्डमा जापानी नागररक कोड बमोन्जम आपसी 
सहमनतमा सम्बन्ि ववकछेि गनन सक्नुहुन्छ । नगरपासलकाको कायानलयमा सम्बन्ि ववकछेिको ननवेिन र 
पाररवाररक रेन्जस्िीको प्रनतसलवप पेश गरेर आपसी सहमनतमा सम्बन्ि ववकछेि गनन सककन्छ । (हालको 
ठेगाना र ितान भएको ठेगाना एउटै नगरपासलका भएमा पाररवाररक रेन्जस्िीको प्रनतसलवप आवश्यक हुाँिैन)  
 यद्यवप, सब ैपक्षहरू बीिको सहमनतमा सम्बन्ि ववकछेि किर हुने आपसी सहमनत सम्बन्ि ववकछेि 
प्रणाली िेरै रारिहरूमा अपनाएको छैन । तसथन, वविेशी पनत/पत्नीको आफ्नो रारिको कानून अन्तगनत आपसी 
सम्बन्ि ववकछेि नभएमा ''उक्त सम्बन्ि ववकछेि जापानमा किर हुने तर वविेशी पनत/पत्नीको आफ्नो 
रारिमा किर नहुने'' अवस्था उत्पन्न हुन्छ । त्यसकारण सम्बन्ि ववकछेि गनन पक्षहरू सहमत भए तापनन 
आपसी मञ्जुरीमा सम्बन्ि ववकछेि गनुनको सट्टामा अिालतको िायरामा पने प्रकिया (मध्यस्थता भएको 
सम्बन्ि ववकछेि, पाररवाररक, अिालतको मध्यस्थताद्वारा गररएको सम्बन्ि ववकछेि, सुनवाईद्वारा गररएको 
सम्बन्ि ववकछेि) प्रयोग गनन आवश्यक हुन्छ । वविेशी पनत/पत्नीको आफ्नो रारिमा प्रिसलत कानूनी प्रणाली 
बारे थप जानकारीको लाचग कृपया जापानमा रहेको उक्त रारिको ितूावास कायानलयमा सम्पकन  गनुनहोला ।  
 यसका साथै, सम्बन्ि ववकछेिको अवस्थामा दहरासत, बाल समथनन (भरणपोषण), अंशबण्डा, एकमुरठ रकम 
वा ििन भराई आदिको व्यवस्था समलाउनु आवश्यक हुन्छ, त्यसैले कृपया वकीलसाँग परामशन सलनुहोला ।  

म “जापानी नागररकको पति/पत्नी वा बच्िा” को तनवास स्रे्ट्स (र्भसा) मा जापान 
बर्सरहेको गिए ँिर के म सम्बन्ध ववच्रे्र् भएपतर् पतन जापान बस्न सररु् ? 

सवनप्रथम, यदि “जापानी नागररकको पनत/पत्नी वा बकिा” वा “स्थायी ननवासीको पनत/पत्नी वा बकिा” को 
सभसा बससरहेको वविेशी नागररकले आफ्नो जापानी पनत/पत्नीसाँग सम्बन्ि ववकछेि गछन भने उनीहरू स्थानीय 
अध्यागमन कायानलयमा जानुपछन र वा सम्बन्ि ववकछेिको 14 दिनसभत्र क्षेत्रीय अध्यागमन ब्यूरो, टोककयोमा 
पत्रािार गरेर न्याय मन्त्रालयलाई सूचित गनन आवश्यक हुन्छ । यदि यो प्रकिया पालना गररएन भन ेसभसा 
गुमाउने जोखिम हुन्छ ।  
 अको, भीसा आवश्यक शतनहरू  पूरा हुन ेिाले सभसामा आफ्नो सभसा पररवतनन गननको लाचग आविेन 
दिनपुछन ।  
 स्थायी आवासीय सभसा िाहेका वविेशी नागररकको जापानी पनत/पत्नी तफन बाट नाबासलक बकिा छ र 
असभवावकको रूपमा बकिाको दहरासत सलएर हुकानउाँ िै हुनुहुन्छ र सो बकिालाई जापानमा समथनन जारी 
राखु्नपछन भनी पुन्रट भएको िण्डमा हालको सभसालाई “िीघनकालीन आवासीय सभसा” मा पररवतनन गनन 
स्वीकृत हुनसक्िछ ।  
 यसका साथै, माचथ उल्लेखित शतनहरू पूरा नभए तापनन, तपाईंसाँग “जापानी नागररकको पनत/पत्नी वा 
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बकिा” को रूपमा आवासीय सभसा अवचि लामो छ भने “िीघनकालीन आवासीय सभसा” को लाचग आवश्यक 
“ववशेष कारण” ठहर भई, आवासीय सभसामा पररवतनन गनन स्वीकृत हुनसक्िछ ।  
 यदि आफ्नो सभसाको बारे चिन्न्तत हुनुहुन्छ भने वकील वा अन्य ववशेषज्ञसाँग परामशन सलएर न्यानयक 
उिाहरणहरूको आिारमा अध्यागमन ब्यूरो, जापानबाट उपयुक्त सुझाव सलनु राम्रो हुन्छ । 

म आफ्नो पति/पत्नीको ठहँसाबार् पीडडि रु् । मैले के गनुिपर्ि ?  

 पनत/पत्नीको दहाँसा (घरेलु दहाँसा) भनेको मानव अचिकारको एक गम्भीर उल्लङ्ग्घन हो जसले अपराि 
ननम्त्याउन सक्िछ । यदि आफूलाई ितरा महसूस भए छ भने पदहला प्रहरी वा पनत/पत्नी दहाँसा परामशन 
तथा सहायता केन्र (मदहला केन्र वा लैङ्ग्चगक समानता केन्र जस्ता ववसभन्न नामका संस्था) मा परामशन 
गरी मद्ितको लाचग अनुरोि गनुनपछन । पनत/पत्नी दहाँसा परामशन तथा सहायता केन्रमा अस्थायी आश्रयमा 
सने कुरा बारे परामशन सलन सककन्छ । यसका साथै, तपाईंको पनत/पत्नीले प्रकिया िसलरहेको सभसा अवचिको 
ववस्तार जस्ता सभसा सम्बन्न्ित प्रकियामा सहकायन नगने अवस्थामा आफू घरेल ुदहाँसाबाट पीडडत भएको कुरा 
जापान अध्यागमन ब्यूरोमा ररपोटन गनुन राम्रो हुन्छ ।  
 केही केसहरूमा जस्तै आफ्नो पनत/पत्नीले आफूलाई पछ्याउन वा आवास वा कायनस्थल नन्जकै भट्ककनबाट 
प्रनतबन्ि लगाउने आिेश (पहुाँि प्रनतबन्ि आिेश) वा आफ्नो पनत/पत्नीलाई अस्थायी रूपमा आफ्नो 
आवासबाट ननकाल्ने आिेश (ननरकासन आिेश), आफ्ना बकिा(हरू) र आफ्ना आफन्तहरूका लाचग पहुाँि 
प्रनतबन्ि आिेश वा टेसलफोन गनन प्रनतबन्ि आिेश जारी गनन न्जल्ला अिालतमा आवेिन दिन सककन्छ । 
पनत/पत्नीले आफू माचथ दहाँसा गरेमा वा आफू दहाँसाबाट घाइते भएमा आपराचिक असभयोगको लाचग उजुरी 
िायर गनन पनन सककन्छ । यस सम्बन्न्ि आफूले अपनाउन सककने कानूनी प्रकिया बारे वकीलसाँग परामशन 
सलन सुझाव गछौं ।  
 यसका साथै, Houterasu ले घरेलू दहाँसाबाट पीडडतहरूलाई उनीहरूको आय वा सम्पवत्त ध्यानमा नरािी 
थप क्षनतको रोकथाम सम्बन्न्ि कानूनी परामशन (ववशेष अपरािका पीडडतहरूका लाचग कानूनी परामशन) 
उपलब्ि गराउाँ िछ । यदि तपाईं यो सेवा प्रयोग गनन िाहनुहुन्छ भने कृपया बहुभाषीय सूिना सेवा (0570-
078377) मा कल गनुनहोला र नन्जकैको Houterasu स्थानीय कायानलयमा सोिपूछ गनुनहोला (यदि तपाईं 
जापानी भाषा बोल्न सक्नुहुन्छ भने अपराि पीडडत सहायता, फोन नम्बर (0570-079714) पनन उपलब्ि 
छ) । 
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कायिस्िलका समस्याहरू 

मेरो कायिस्िलले मलाई िलब भुरिानी गरै्न । मैले के गनुिपर्ि ?  

 ननम्न उपायहरू अपनाउन सककन्छ ।  
 
1) आफ्नो रोजगारिातालाई प्रमाखणत पत्रािारद्वारा तलब भुक्तानी गनन अनरुोि गनुनपछन ।  
2) श्रम स्तर ननरीक्षण कायानलयमा आफ्नो रोजगारिातालाई सल्लाह सुझाव दिन भनी अनुरोि गरी ररपोटन 
गनुनपछन ।  
3) अिालतमा भुक्तानी नगररएको पाररश्रसमक भुक्तानी िोज्िै असभयोग वा श्रम परीक्षण कायनवाहीको लाचग 
मुद्िा िायर गनुनपछन ।  
 
 रोजगारिाताले श्रम क्षनतपूनत नको रूपमा कामिारलाई पाररश्रसमक भुक्तानी गनन बाध्य हुन्छ । यदि 
रोजगारिाताले पाररश्रसमक भुक्तानी गिैन भने श्रम करारको उल्लङ्ग्घन हुन्छ ।  
 यद्यवप, पाररश्रसमक िाबी गने हकमा भुक्तानी हिम्याि कानून लागू हुन्छ । पाररश्रसमक भुक्तानी 
समनतिेखि िईु वषन (*) को म्याि नाघेमा भुक्तानी हिम्याि कानून लागू हुनेछ र उपरान्त पाररश्रसमक िाबी 
गनन असक्षम ठहर हुनेछ ।  
 
*सन ्2020 अवप्रल 1 ताररक उपरान्त भुक्तानी गररनुपन ेपाररश्रसमकमा पाररश्रसमक भुक्तानी हिम्याि कानून 
सम्बन्न्ित श्रम मापिण्ड ऐन संशोिन गररएको छ । व्यवस्थामा “5 वषन” भनी उल्लेि भए तापनन यसलाई 
पररवती उपायको रूपमा हालको लाचग “3 वषन” तोककएको छ ।  
 
कुनै प्रकियाहरू अगाडड बढाउनको लाचग वकील जस्ता ववशेषज्ञसाँग परामशन सलनु राम्रो हुनेछ । 

मेरो कम्पनीले मलाई, “के िपाईं स्वेच्र्ाले कम्पनी र्ोड्न सरनुहुन्र् ?” भनेर सोध्यो, के 
मैले सो कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्ि ?  

कम्पनी छोड्न सुझाव गररए तापनन यो स्वीकार गने वा नगने भन्ने कुरा आफ्नो वविार हुन्छ, त्यसो 
गनुनपने कुनै बाध्यता हुाँिैन । यदि आफूले कम्पनी छोड्ने इरािा गरेको छैन भने यसबारेमा स्परट हुनु 
महत्त्वपूणन हुन्छ ।  
 यदि कम्पनीले कम्पनी छोड्नुको अनुशासनात्मक कारण िेिाई तपाईंलाई गलत तररकाले ववश्वास 
दिलाउाँछ वा तपाईंलाई छल गरेर कुनै कोठामा बन्ि गरेर लगातार छोड्न िबाब दिन्छ भने कम्पनी छोड्ने 
आफ्नो इरािा नभएको कुरालाई जोड दिएर भन्नुपछन ।  
 यसका साथै, आफूले कम्पनी छोड्ने इरािा नभएको कुरा भन्िा भन्िै पनन लगातार छोड्न िबाब दिन्छ 
भने यातानाको आिारमा क्षनतपूनत न िाबी गनन सककन्छ ।  
 प्रमाण पुन्रट गनन कम्पनी छोड्न आफूलाई कसरी बाध्य बनाइएको चथयो भन्ने कुराहरू नोट गनुन वा रेकडन 
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राखु्न राम्रो हुन्छ । प्रमाणको सुरक्षा कसरी गने र कम्पनीसाँग कसरी सम्झौता गने बारे जनतसक्िो नछटो 
वकीलसाँग परामशन सलन सुझाव गछौं । तपाईंलाई आफ्नो सभसाको लाचग सम्बन्िी कम्पनीको सहकायन 
आवश्यक पछन भने, ननवास अवचि अझैपनन पयानप्त समय बााँकी हुाँिा नै जनतसक्िो नछटो सल्लाह सुझाव 
सलनु महत्त्वपूणन हुन्छ ।  

मलाई काममा धम्काउने र्रु्वयिवहार गररन्र् (उत्पीडन, पर्ीय शक्ट्रि र्रुुपयोग उत्पीडन) । मैले 
के गनुिपर्ि ?  

“कायनस्थल िवु्यनवहार तथा उत्पीडन” भन्नाले काम गने वातावरण बबगाने वा कमजोर पिमा रहेका 
कामिारहरूलाई उनीहरूको कायन न्स्थनत वा सम्बन्िको कारणले मानससक वा शारीररक तनाव दिएर 
उनीहरूको प्रनतरठा, गोपनीयता, शारीररक सुरक्षा र कायन स्वतन्त्रता जस्ता काम गने अचिकार वा 
ववशेषाचिकारहरूको उल्लङ्ग्घन गने कायनलाई जनाउाँिछ ।  
 ”कायनस्थलमा पिीय पावर िरुुपयोग उत्पीडन” भन्नाले कामको न्स्थनत र सोही कायनस्थलमा काम गने 
कामिारहरूसाँगको सम्बन्ि जस्ता कायनस्थल अनुिमको आिारमा मानससक तथा शारीररक उत्पीडन दिई हि 
भन्िा बादहर पने गरी काम गने वातावरण बबगान ेकायनलाई जनाउाँिछ । यसमा बोसद्वारा अिीनस्थ 
कामिारहरूलाई गररन ेव्यवहार मात्र नभएर ससननयर/जुननयर, सहकमीबीिको व्यवहार र अिीनस्थ 
कामिारहरूद्वारा बोसलाई गररनेको व्यवहार पनन पिनछन ्।  
 कामिारहरूको लाचग काम गने वातावरण सहज कायम राखु्न वा ध्यान दिनु रोजगारिाताको िानयत्व हुन्छ 
र िवु्यनवहार ववरूद्ि उपयुक्त उपायहरू अपनाइएन भने यस िानयत्व उल्लङ्ग्घनको रूपमा क्षनतको लाचग 
उत्तरिायी हुनेछ । त्यसकारण िवु्यनवहारको प्रनतकियाको रूपमा व्यवस्थापीय उपायहरू माग गिै िवु्यनवहार 
गने व्यन्क्तलाई मात्र नभएर रोजगारिातालाई पनन त्यस्ता कायनहरू रोक्नको लाचग वा क्षनतको लाचग 
क्षनतपूनत न िाबी गनन आवेिन दिन सककन्छ । यदि आफूलाई काममा िम्काउने िवु्यनवहार गरराँिैछ भने 
प्रमाणको लाचग नोट गने वा रेकडड नङ गने गनुनपछन ।  
 यसका साथै, कायनस्थलमा हुने िवु्यनवहार तथा उत्पीडनका ववसभन्न प्रकारहरूको सम्बन्िमा वकील वा 
प्रान्तीय श्रम ब्यूरो जस्ता ववशेषज्ञसाँग परामशन सलनु राम्रो हुनेछ । 

म कम्पनीको कार िलाएर काममा आउँर्ा मेरो र्घुिर्ना भएको गियो । कम्पनीले क्षतिपूति ि 
मागगरहेको र् । के मैले सो कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्ि ?  

मदिराको नशामा कामिारले सवारी िलाउएको जस्ता गम्भीर गल्ती नभएसम्म, कम्पनीको िाबी स्वीकायन 
नहुन ेप्रबल सम्भावना हुन्छ । काममा हुन ेगल्तीहरूको तोककएको जररवाना वा सजाय भए तापनन यो 
प्राविान यहााँ लाग ूहुाँिैन ।  
 कम्पनीको िाबी स्वीकृत भए तापनन यसको मतलब तपाईंले क्षनतको पणून रकम भुक्तानी गनुनपछन भन्ने 
हुाँिैन । सन्जल ैहार मान्नुहुाँिैन ।  
 साथै, कम्पनीलाई अनुमनतबबना तपाईंको तलबबाट क्षनतपूनत न कटाउने अनुमनत हुाँिैन । यदि बबना 
अनुमनत क्षनतपूनत न कटौती गरेमा रकम िाबी गनन सककन्छ । 
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Houterasu जानकारी सेवाहरू ििा नागररक 
कानूनी सहायिा 
मैले Houterasu को बहुभाषीय जानकारी सेवामा फोन गरेर कस्िा प्रकारका सेवाहरू प्राप्ि 
गनि सररु् ? 

 जापानी कानूनी प्रणाली वा परामशन सेवा सम्बन्िी जानकारी आफ्नो मातभृाषामा प्राप्त गनन ईकछुक वविेशी 
भाषा बोल्ने प्रयोगकतानहरूले यी सेवाहरू प्रयोग गनन सक्नुहुन्छ ।  
 यो प्रयोगकतान, िोभाष ेर Houterasu कमनिारी सिस्यबीि तीन तफी संिासलत कल माफन त गररन्छ । तीन 
तफी कलमा प्रयोगकतानले बहुभाषीय जानकारी सेवाको फोन नम्बर (0570-078377) मा कल गयो भने 
िोभाषेले प्रयोगकतानले रूिाएको स्थानीय कायानलय वा शािामा कल स्थानान्तर गररन्छ । यसरी प्रयोगकतान र 
Houterasu कमनिारी सिस्यबीि िोभाषकेो माफन त तीन तफी कल गररन्छ ।  
 यदि तपाईं मुद्िा मासमलाहरू समािान गने ववशेष ववचिहरू जान्न िाहनुहुन्छ भने ववशेषज्ञबाट कानूनी 
सल्लाह सलन आवश्यक पछन । हामी बहुभाषीय जानकारी सेवामा तपाईंलाई Houterasu को ननिःशुल्क कानूनी 
परामशन सेवा सदहत मुद्िा मासमलाहरू समािान गनन मद्ित गने सम्बन्न्ित बुिााँहरूको बारेमा बताउनेछौं । 

के जो कसैले पतन Houterasu बार् तनिःशुल्क कानूनी परामशि प्राप्ि गनि सफकन्र् ?  

Houterasu ले ननजी तथा घरेलु मासमलाका समस्याहरू भएका तर पैसाको अभावले गिान वकीलहरू र 
लेिनिासहरूद्िारा (कानूनी सहायता/कानूनी परामशन सहायता) कानूनी सहायता प्राप्त गनन नसक्ने 
व्यन्क्तहरूलाई ननिःशुल्क कानूनी परामशन उपलब्ि गराउाँिछ । यो प्रणाली प्रयोग गननको लाचग िेहायका 
आवश्यक शतनहरू पूरा हुनपुछन ।  
 
 ・आम्िानी र सम्पवत्तहरू ननन्श्ित रकम भन्िा कम हुनु 
 ・जापानमा ठेगाना भएको र कानूनी रूपमा बस्िै आएका (यद्यवप, आफ्नो ननवास न्स्थनत (सभसा) 
समस्यापूणन भई, सभसा सम्बन्िी काम हेने प्रशासकीय ननकाय ववरूद्ि मुद्िा िायर गराएर अिालतमा 
आफ्नो सभसा पदहिान गराएर पुन्रट गराउन सककन्छ भने अपवािको रूपमा सभसा नभए तापनन आवश्यक 
शतन पूरा भएकको ठहर हुनेछ । )  
 
 Houterasu कायानलयको अनतररक्त नागररक कानूनी सहायता तथा परामशन गररने ितान भएका परामशन 
केन्रहरू जस्तै बार संघहरू र लेिनिास संघहरूबाट कानूनी सहायता र परामशन सलन सककन्छ ।     
 थप जानकारीका लाचग कृपया बहुभाषीय जानकारी सेवा (0570-078377) मा कल गनुनहोला । िोभाषेले 
तपाईंलाई तपाईंको स्थानीय Houterasu कायानलयमा सम्पकन  गराउनेछ र तीन तफी कल (प्रयोगकतान, 
िोभाष,े Houterasu कमनिारी सिस्यहरू) माफन त तपाईंसाँग काम गररनेछ ।  
 यदि तपाईं नागररक कानूनी सहायताका लाचग आवश्यक शतनहरू पूरा गनुन सक्नुहुन्न भने, हामी तपाईंलाई 
बार संघहरू, लेिनिास संघहरू र नगरपासलकाहरू जस्ता कानूनी सल्लाह सुझाव उपलब्ि गराउने परामशन 
केन्रहरूमा सम्पकन  गराइदिनेछौं । परामशन केन्र अनुसार कानूनी परामशन शुल्क लाग्न सक्छ ।  
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आम्दानी आदद दनदित रकम भन्दा कम हुनु  

 

*कोष्ठकहरूमा भएका संक्या भनेको  टोककयो र ओसाका जस्ता ठूला सहरहरूका लाकि मानक रकम हुन् ।  

*पााँचजना वा सोभन्दा बढी पररवारको हकमा प्रत्येक थप सदस्यको लाकि 30,000 यने (33,000 येन) थकपनेछ ।  

*यकद कचककत्सा खचच र शैकिक खचच जस्ता खचचहरू छन् भने सोही अनुरूपको रकम कटौती िररनेछ ।  

*यकद तपाई ंबहाल वा कितो ऋण भुक्तानी िद ैहुनुहुन्छ भने माकथको आय मानकमा देहायको  सीमा दायरा कभत्रको लाकि पूरै रकम िणना िररनेछ । कोष्ठकहरूमा 

भएका रकम टोककयोको कवशेष वार्चका कनवासीहरूका लाकि थकपने रकम सीमा हुन् । 

एकल व्यकक्त दईुजनाको पररवार तीनजनाको पररवार चारजना वा सोभन्दा बढीको पररवार 

41,000 येन 

( 53,000 येन ) 

53,000 येन 

( 68,000 येन ) 

66,000 येन 

( 85,000 येन ) 

71,000 येन 

( 92,000 येन ) 

 

मापदण्ड B स्वादमत्वमा रहेका सम्पदिहरू दनदित रकम भन्दा कम हुनु  

एकल व्यकक्त दईुजनाको पररवार तीनजनाको पररवार चार जनाको पररवार 

182,000 येन वा सोभन्दा कम 

( 200,200 येन वा सोभन्दा कम ) 

251,000 येन वा सोभन्दा कम 

( 276,100 येन वा सोभन्दा कम ) 

272,000 येन वा सोभन्दा कम 

( 299,200 येन वा सोभन्दा कम ) 

299,000 येन वा सोभन्दा कम 

( 328,900 येन वा सोभन्दा कम ) 

 

 दवुै मापदण्र् A र मापदण्र् B पूरा हुनुपछच । 

 

निद र बचतहरूको कुल रकमल ेकनम्न मापदण्र्साँि मेल खानुपछच । 

<कानूनी परामर्श सहायताका र्तशहरू> 

मापदण्ड A 

श्रीमान र श्रीमती बीचको कववादको अवस्थामा बाहके मूलतः पकत/पत्नीको आम्दानी र सम्पकतहरूको आिारमा सहायता कनिाचरण िररनेछ ।  

माकसक आम्दानीको लाकि कनदशेनहरू (बोनसहरू सकहत 1/12 को घरमा लकिने वाकषचक आम्दानी) कनम्नानुसार हुनु । 

 

एकल व्यकक्त दईुजनाको पररवार तीनजनाको पररवार चारजना वा सोभन्दा बढीको पररवार 

1.8 कमकलयन येन वा सोभन्दा कम 2.5 कमकलयन येन वा सोभन्दा कम 2.7 कमकलयन येन वा सोभन्दा कम 3 कमकलयन येन वा सोभन्दा कम 
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म मेरो समस्या पुन:समाधान गनिको लागग वकील/न्यातयक लेखक राख्न िाहन्रु् । त्यहाँ के 
कस्िा प्रकारका शुल्कहरू लाग्नरे् र कति जति पनेर् ?  

सामान्यतया, वकील वा लेिनिासहरूलाई भुक्तानी गनुनपन ेििनका प्रकारहरूमा कानूनी सल्लाह शुल्क, 
स्टाटन-अप शुल्क, पाररश्रसमक, ह्यान्डसलङ शुल्क, वास्तववक ििन, िैननक पाररश्रसमक र परामशन शुल्कहरू 
पिनछ ।  
 त्यस्ता लागत ििनको कुनै मानक मूल्य हुाँिैन । त्यसैले हरेक वकील वा लेिनिासहरूले व्यन्क्तगत रूपमै 
त्यी मानक मूल्य ननिानरण गररन्छ ।  
 साथै, Houterasu ले नागररक कानूनी सहायता प्रणालीद्वारा ननजी तथा घरेल ुमासमलाका समस्याहरू 
भएका तर पैसाको अभावले गिान वकीलहरू र लेिनिासहरूबाट कानूनी सहायता सलन नसक्ने व्यन्क्तहरूलाई 
नन:शुल्क कानूनी सल्लाह उपलब्ि गराउाँ िछ र वककलहरू, लेिनिासहरू र सुनुवाईहरूका लागत अरीम 
रूपमा भुक्तानी गररदिन्छ जुन केही समयावचि पनछ आफूले भुक्तानी गनुनपिनछ ।  
 नागररक कानूनी सहायता प्रणाली प्रयोग गननका लाचग आम्िानी र सम्पवत्त ननन्श्ित रकम िायरासभत्र 
हुनुपने शतन पूरा हुने, मुद्िा न्जत्ने सम्भावना हुने र मुद्िा नागररक कानूनी सहायताको लाचग उपयुक्त हुने 
िाले हुनुपिनछ । यदि तपाईं वकील/लेिनिास शुल्क प्रनतपूनत न प्रणाली प्रयोग गनुनहुन्छ भने, लागत शुल्कहरू 
Houterasu को मानकमा आिाररत भएर ननिानरण गररन्छ । ननिानररत शुल्कहरू Houterasu द्वारा वकील 
र लेिनिासलाई अचरम रूपमा एकमुस्ट भुक्तानी गररनेछ । सामान्य ननयम अनुसार प्रयोगकतानहरूले 
Houterasu लाई ककस्ताबन्िीमा पूरा रकम भुक्तानी गनुनपनेछ ।  
 प्रनतपूनत न प्रणाली सम्बन्न्ित सोध्पुछका लाचग कृपया बहुभाषीय जानकारी सेवा (0570-078377) मा फोन 
गनुनहोला । Houterasu का कमनिारीले िोभाष ेमाफन त यस प्रणाली बारे व्याख्या गररनेछ । 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


