
�ववाह१
जापा�नज नाग�रकले  �वदेशी नाग�रक सँग अथवा एक �वदेशी नाग�रकले अक� �वदेशी नाग�रक 
सँग �ववाह गदार् उ�नहरुले आ -आफ्नो देशको रािष्ट्रय कानुनको पालना गनुर्पछर् । जापा�नज 
�ववाह शैल�मा जापा�नज नाग�रकले �वदेशी नाग�रक सँग �ववाह गरेपची दबुैले आ -आफ्नो देश 
मा �ववाह दतार् गनुर् आवश्यक छ ।

【�ववाह को को मापदन्ड 】
・कानुनी रूपमा केटा को उमेर १८ बषर् वा सो भन्दा बढ� र केट� को १६ वा सो भन्दा बढ� 

हुनुपछर्। 
・यद� केटा/ केट� २० भन्दा कम भएमा आफ्ना अ�भभावकको मन्जु�रनामा �लनुपछर् ।
・बहु�ववाह गनर् पाइने छैन । 
・कानुनी रूपमा पापार्चुके भएपची पुन : �ववाह गनर्को लागी अगा�ड १०० �दन पखर्नुपन�छ । 
・�ववाह गन� दईु जना एक �निश्चत नाता सम्बन्धमा नपरेको हुनुपछर्।

(१) जापा�नज नाग�रकको �वदेशी नाग�रकसँग �ववाह
यद� जापा�नज नाग�रकको  �वदेशी नाग�रकसँग �ववाह गछर् भने जापानको कानुनको पालना 
गनुर्पछर् र �नजको मूल रािष्ट्रयता दतार् ग�रएको �सट� हल अथवा शहर/ गाँउको कायार्लयमा 
कागजातहरु पेश गर� �ववाह दतार् गनुर्पछर् । 

【पेश गनुर्पन� कागजातहरु 】
・�ववाह �रपोटर् : किम्तमा २० बषर् पुरा भएका २ प्रत्यक्�यदश�ले हस्ता�यर गर� सील 

गर�एको हुनुपछर् । यद� प्रत्यक्�यदश� �वदेशी नाग�रक  भएमा �नजको देशको कानुन 
अनुसार उमेरको हद पुगेको हुनुपछर् ।  ( यद� जापा�नज नाग�रकको  पाटर्नरको ठेगाना 
नगरपा�लकामा छैन भने पाटर्नरको प�रवारको दतार्को कपी चा�हन्छ ।  

・अ�भभावकको मन्जु�रनामा यद� नाबालक भएमा । 
・दतार् गन� ब्यिक्तको प�रचय 
・सूचना पेस गन� व्यिक्तको प�रचय खुल्ने कागजात
・यद� रािष्ट्रयता , नाम , जन्मदतार् अथवा �लङ मध्य कुन ैएक मा�थको प्रमाण पत्रबाट
※प्रमा�णत गनर् नस�कएमा तल �दईएका कागजात प�न सँगै बुझाउनु पछर् । 
・�वदेशी पाट्र्नरको रािष्ट्रयताको प्रमाण पत्र जापा�नज अनुवाद स�हत पेश गनुर् पन� छ ।
・जन्म दतार्को प्रमाण पत्र जापा�नज अनुवाद स�हत पेश गनुर् पन� छ ।     
※जापा�नज अनुवादको अन्त्यमा अनुवादकको ठेगाना, सह� र सील चा�हन्छ ।  

 
मा�थ उिल्ल�खत �ववाह गनर् कानुनी रूपमा योग्य रहेको प्रमाणपत्रको रूपमा मा�नने 
कागजातहरू �नजको जापानिस्थत राजदतूावासद्वारा जार� ग�रन्छन ्र त्यसले �नज नाग�रक 
त्यस देशको कानुनमा तो�कने �ववाहको ला�ग आवश्यकता पूरा गरेको कुरा प्रमा�णत गछर्। 
जापानी नाग�रकसँग �ववाह गन� �वदेशी नाग�रकले �नजको राजदतूावासमा माग ग�रने 
कागजातहरू पेस गर� �ववाह गनर् कानुनी रूपमा योग्य रहेको प्रमाणपत्रको रूपमा मा�नने 
कागजात राजदतूावासबाट प�हल्यै प्राप्त ग�ररा�ुहोला।
देशअनुसार जार� ग�रने प्रमाणपत्रको नाम र त्यसमा उिल्ल�खत �ववरण फरक 
हुने भएकोले �वस्ततृ जानकार�को ला�ग जापानिस्थत राजदतूावास अथवा स्थानीय 
नगरपा�लका/गाउँपा�लका कायार्लयमा सम्पकर्  गर� सोधपुछ गनुर्होला।

�ववाह दतार्को �नवेदन िस्वका�रएप�छ आवश्यक कागजातहरू �लएर जापानिस्थत 
राजदतूावास अथवा वा�णज्य दतूावासलाई �ववाहको �रपोटर् �दनुपन�छ। �वस्ततृ जानकार�को 
ला�ग जापानिस्थत राजदतूावास आ�दमा सम्पकर्  गर� सोधपुछ गनुर्होला।
वैध बसाइँ योग्यता भएका �वदेशी प�त/पत्नीले �ववाहप�छ जापानी नाग�रकको प�त/पत्नी 
आ�दमा बसाइँ योग्यता प�रवतर्न गनर् आवेदन �दन सक्नुहुनेछ।

(२) एक �वदेशी नाग�रकको आक� �वदेशी नाग�रकसँग �ववाह 
एक �वदेशी नाग�रकको आक� �वदेशी नाग�रकसँग �ववाह जापानी सन्स्कार अनुरुप �ववाह  
गदार् नगरका गा�वस कायार्लय �नम्न �ल�खत कागजातहरु पेश गनुर्पन�छ । 

【पेश गनुर्पन� कागजातहरु 】
・�ववाह �रपोटर् (किम्तमा २० बषर् पुरा भएका.२ प्रत्यक्�यदश�ले हस्ता�यर गर� सील गर�एको 

हुनुपछर्।यद�)
  प्रत्यक्�यदश� �वदेशी नाग�रक भएमा �नजको देशको कानुन अनुसार उमेरको हद पुगेको 

हुनुपछर् 
・दवुैको �ववाह गनर् कानुनी रूपमा योग्य भएको प्रमाणपत्र र सो को जापानइज अनुवाद ।   
・दवुैको नाग�रकताको प्रमाणपत्र जापा�नज अनुवाद स�हत पेश गनुर् पन� छ ।
※जापा�नज अनुवादको अन्त्यमा अनुवादकको ठेगाना, सह� र सील हुनुपन�छ ।

�ववाह दतार्को �नवेदन िस्वका�रएप�छ आवश्यक कागजातहरू �लएर आ-आफ्नो जापानिस्थत 
राजदतूावास अथवा वा�णज्य दतूावासलाई �ववाहको �रपोटर् �दनुपन�छ। �वस्ततृ जानकार�को 
ला�ग जापानिस्थत राजदतूावास आ�दमा सम्पकर्  गर� सोधपुछ गनुर्होला।
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�ववाह१
जापा�नज नाग�रकले  �वदेशी नाग�रक सँग अथवा एक �वदेशी नाग�रकले अक� �वदेशी नाग�रक 
सँग �ववाह गदार् उ�नहरुले आ -आफ्नो देशको रािष्ट्रय कानुनको पालना गनुर्पछर् । जापा�नज 
�ववाह शैल�मा जापा�नज नाग�रकले �वदेशी नाग�रक सँग �ववाह गरेपची दबुैले आ -आफ्नो देश 
मा �ववाह दतार् गनुर् आवश्यक छ ।

【�ववाह को को मापदन्ड 】
・कानुनी रूपमा केटा को उमेर १८ बषर् वा सो भन्दा बढ� र केट� को १६ वा सो भन्दा बढ� 

हुनुपछर्। 
・यद� केटा/ केट� २० भन्दा कम भएमा आफ्ना अ�भभावकको मन्जु�रनामा �लनुपछर् ।
・बहु�ववाह गनर् पाइने छैन । 
・कानुनी रूपमा पापार्चुके भएपची पुन : �ववाह गनर्को लागी अगा�ड १०० �दन पखर्नुपन�छ । 
・�ववाह गन� दईु जना एक �निश्चत नाता सम्बन्धमा नपरेको हुनुपछर्।

(१) जापा�नज नाग�रकको �वदेशी नाग�रकसँग �ववाह
यद� जापा�नज नाग�रकको  �वदेशी नाग�रकसँग �ववाह गछर् भने जापानको कानुनको पालना 
गनुर्पछर् र �नजको मूल रािष्ट्रयता दतार् ग�रएको �सट� हल अथवा शहर/ गाँउको कायार्लयमा 
कागजातहरु पेश गर� �ववाह दतार् गनुर्पछर् । 

【पेश गनुर्पन� कागजातहरु 】
・�ववाह �रपोटर् : किम्तमा २० बषर् पुरा भएका २ प्रत्यक्�यदश�ले हस्ता�यर गर� सील 

गर�एको हुनुपछर् । यद� प्रत्यक्�यदश� �वदेशी नाग�रक  भएमा �नजको देशको कानुन 
अनुसार उमेरको हद पुगेको हुनुपछर् ।  ( यद� जापा�नज नाग�रकको  पाटर्नरको ठेगाना 
नगरपा�लकामा छैन भने पाटर्नरको प�रवारको दतार्को कपी चा�हन्छ ।  

・अ�भभावकको मन्जु�रनामा यद� नाबालक भएमा । 
・दतार् गन� ब्यिक्तको प�रचय 
・सूचना पेस गन� व्यिक्तको प�रचय खुल्ने कागजात
・यद� रािष्ट्रयता , नाम , जन्मदतार् अथवा �लङ मध्य कुन ैएक मा�थको प्रमाण पत्रबाट
※प्रमा�णत गनर् नस�कएमा तल �दईएका कागजात प�न सँगै बुझाउनु पछर् । 
・�वदेशी पाट्र्नरको रािष्ट्रयताको प्रमाण पत्र जापा�नज अनुवाद स�हत पेश गनुर् पन� छ ।
・जन्म दतार्को प्रमाण पत्र जापा�नज अनुवाद स�हत पेश गनुर् पन� छ ।     
※जापा�नज अनुवादको अन्त्यमा अनुवादकको ठेगाना, सह� र सील चा�हन्छ ।  

 
मा�थ उिल्ल�खत �ववाह गनर् कानुनी रूपमा योग्य रहेको प्रमाणपत्रको रूपमा मा�नने 
कागजातहरू �नजको जापानिस्थत राजदतूावासद्वारा जार� ग�रन्छन ्र त्यसले �नज नाग�रक 
त्यस देशको कानुनमा तो�कने �ववाहको ला�ग आवश्यकता पूरा गरेको कुरा प्रमा�णत गछर्। 
जापानी नाग�रकसँग �ववाह गन� �वदेशी नाग�रकले �नजको राजदतूावासमा माग ग�रने 
कागजातहरू पेस गर� �ववाह गनर् कानुनी रूपमा योग्य रहेको प्रमाणपत्रको रूपमा मा�नने 
कागजात राजदतूावासबाट प�हल्यै प्राप्त ग�ररा�ुहोला।
देशअनुसार जार� ग�रने प्रमाणपत्रको नाम र त्यसमा उिल्ल�खत �ववरण फरक 
हुने भएकोले �वस्ततृ जानकार�को ला�ग जापानिस्थत राजदतूावास अथवा स्थानीय 
नगरपा�लका/गाउँपा�लका कायार्लयमा सम्पकर्  गर� सोधपुछ गनुर्होला।

�ववाह दतार्को �नवेदन िस्वका�रएप�छ आवश्यक कागजातहरू �लएर जापानिस्थत 
राजदतूावास अथवा वा�णज्य दतूावासलाई �ववाहको �रपोटर् �दनुपन�छ। �वस्ततृ जानकार�को 
ला�ग जापानिस्थत राजदतूावास आ�दमा सम्पकर्  गर� सोधपुछ गनुर्होला।
वैध बसाइँ योग्यता भएका �वदेशी प�त/पत्नीले �ववाहप�छ जापानी नाग�रकको प�त/पत्नी 
आ�दमा बसाइँ योग्यता प�रवतर्न गनर् आवेदन �दन सक्नुहुनेछ।

(२) एक �वदेशी नाग�रकको आक� �वदेशी नाग�रकसँग �ववाह 
एक �वदेशी नाग�रकको आक� �वदेशी नाग�रकसँग �ववाह जापानी सन्स्कार अनुरुप �ववाह  
गदार् नगरका गा�वस कायार्लय �नम्न �ल�खत कागजातहरु पेश गनुर्पन�छ । 

【पेश गनुर्पन� कागजातहरु 】
・�ववाह �रपोटर् (किम्तमा २० बषर् पुरा भएका.२ प्रत्यक्�यदश�ले हस्ता�यर गर� सील गर�एको 

हुनुपछर्।यद�)
  प्रत्यक्�यदश� �वदेशी नाग�रक भएमा �नजको देशको कानुन अनुसार उमेरको हद पुगेको 

हुनुपछर् 
・दवुैको �ववाह गनर् कानुनी रूपमा योग्य भएको प्रमाणपत्र र सो को जापानइज अनुवाद ।   
・दवुैको नाग�रकताको प्रमाणपत्र जापा�नज अनुवाद स�हत पेश गनुर् पन� छ ।
※जापा�नज अनुवादको अन्त्यमा अनुवादकको ठेगाना, सह� र सील हुनुपन�छ ।

�ववाह दतार्को �नवेदन िस्वका�रएप�छ आवश्यक कागजातहरू �लएर आ-आफ्नो जापानिस्थत 
राजदतूावास अथवा वा�णज्य दतूावासलाई �ववाहको �रपोटर् �दनुपन�छ। �वस्ततृ जानकार�को 
ला�ग जापानिस्थत राजदतूावास आ�दमा सम्पकर्  गर� सोधपुछ गनुर्होला।
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सम्बन्ध �बच्छेद२
(१）�वदे�श नाग�रकको जापानीसंग सम्बन्ध �बच्छेद भएमा  

जाप�नज र �बदेशी दबुै जना जापानमा बसोबास ग�ररहेको खण्डमा जापानी क़ानून अनुसार 
सम्बन्ध �बच्छेद गनुर् पन�छ ।  
(१) सहम�तमा सम्बन्ध �बच्छेद

दवुै जनाको सहम�तमा  सम्बन्ध �बच्छेद गनर् चाहेमा बसोबासको वा दतार् ग�रएको 
नगरपा�लकामा �नम्न�ल�खत कागजात पेश गनुर्पन�छ ।
【पेश गनुर्पन� कागजातहर】
• सम्बन्ध �बच्छेद सुचना ( २० बषर् उमेर पुगेका बयस्क २ जना सा�ीले सह� र सील 
लगाएको यद� प्रत्यक्�यदश� �वदेशी नाग�रक भएमा �नजको देशको कानुन अनुसार 
उमेरको हद पुगेको हुनुपछर्
• जापानी पटर्नरको प�रवार दतार्( जापानी पटर्नरको प�रवार दतार् ठेगाना नगरपा�लकामा 
नभएको खन्डमा। )
• जापानी पटर्नरको वसोवासको प्रमाणपत्र
• सूचना पेस गन� व्यिक्तको प�रचय खुल्ने कागजात

(२) मध्यस्तद्वारा सम्बन्ध �बच्छेद 
यद� प�त-पत्नीमा सम्बन्ध �बच्छेद कारण अथवा शतर् सम्भन्धी झगडा भई शाहअअंती 
हुन नसकेमा, पा�रवा�रक अदालतमा मध्यस्तद्वारा सम्बन्ध �बच्छेद को ला�ग आवेदन 
�दन सक्नेछन । मध्यस्तकतार्हरुले बच्चाको रेख देख , बच्चा हुकार्उने खचर् , सम्प�ी 
बाँडफाँड , बच्चासङको भेटघाट , बारेमा सल्लाह र मध्यस्तता गन� छन ।
मध्यस्त सफल भएको खन्डमा सम्बन्ध �बच्छेद प्रकृया अघी बढाउन को ला�ग �नणर्यको 
पुरा प्र�त�लपी सम्बन्ध �बच्छेद �रपोटर् सँग राखेर १० �दन �भत्र बुझाउनु पन� छ ।   

(३) पेशी वा अदालती �नणर्यद्वारा सम्बन्ध �बच्छेद 
मध्यस्त असफल भएमा पा�रवा�रक अदालतले अदालती काबार्ह� बाट सम्बन्ध �बच्छेद 
गराउन सक्नेछ । यस्तो �नवेदन गदार् व�कलको �फस लाग्नेछ र सो को ला�ग आ�थर्क 
सहयोग प्राप्त गनर् प�न स�कनेछ ।   
यसर� सम्बन्ध �बच्छेद हँुदा , पापार्चुके �रपोटर्मा अदालती �नणर्यको प्र�त�लपी र अिन्तम 
�नणर्य पनी टाँ�सनेछ । मुकदमाको क्रममा शतर्हरु मानी सम्बन्ध �बच्छेद भएमा सम्बन्ध 
�बच्छेद �रपोटर्मा त्यस सम्बन्धी कागजातहरु प�न टाँ�सनेछ ।

(२) �वदेशी नाग�रकको �वदेशी नाग�रकसँग सम्बन्ध �बच्छेद:
यद� दवुै जान एउटै देशको नाग�रक हो र त्यो देशमा सहम�तले पापार्चुके गनर् पाउने कानुनी 
प्रावधान छ भने सहम�तको सम्बन्ध �बच्छेद �नजको देशको  कानुन अनुरुप जापानमै गनर् 
स�कन्छ । यद� दवुै जान फरक फरक मुलुकका नाग�रक हुन र दवुै जापान मा बस्छन 
अथवा जापान सँग महत्वपूणर् कनेक्सन छ भने प�न जापानी कानुन अनुसार सहम�तले 
सम्बन्ध �बच्छेद गनर् स�कनेछ  । तथापी धेरै मुलुकहरुमा  सहम�तको  सम्बन्ध �बच्छेद 
कानुनी रूपमा मान्यताप्राप्त छैन , त्यसैले जापानमा ग�रएको सम्बन्ध �बच्छेद �नजको 
मुलुकमा मान्यता हुन्छ �क हुन्न �निस्चत गनुर्होला । 
यी  कामहरु गनर्को ला�ग दवुै जानाले नाग�रकअताको प्रमाणपत्र , जापानको कायार्लयद्वरा 
प्राप्त �ववाहको  प्रमाणपत्र र आफ्नो मुल मुलुकमा सहम�तले सम्बन्ध �बच्छेद गनर् स�कन्छ 
भन्ने प्रमाण पेश गनुर्पन� हुनसक्छ 
�बस्त�रत जानकार�को ला�ग राजादतुावास वा नगरपा�लकामा सम्पकर्  गनुर्होला। 

(३) अिस्वकृ�तको प्रस्ताव:
प�त /पित्नले  आफ्नो जानकार� वा अनुमती �बना एक तफ� ढंगले ग�रने पापार्चुके रोक्न 
पापार्चुके �रपोटर्को अिस्वकृ�तको प्रस्तव �सट� कायार्लयमा पेश गनर् सक्नुहुनेछ । त्यसको 
ला�ग प�त पित्नमध्य  एक जापा�न नाग�रक हुनुपछर् । 
यस्तो प्रस्तावको म्याद �मती हँुदैन तर त्यस्तो प्रस्ताव �फतार् �लने �नवेदन �दएमा 
अिस्वकृ�तको म्याद स्वत: स�कनेछ । यस्तो प्रस्ताव गदार् फोटो सह�तको प�रचयपत्र 
जापानी नाग�रक भएमा �सल �लएर सम्बिन्धत ब्यक्तीले न ै�नवेदन �दनु पन� छ । यस्तो 
अिस्वकृ�तको प्रस्ताव �ववाह , सम्बन्ध �बच्छेद , बच्चा गोद�लने वा त्यस्को  िस्वकृ�त र  
खारेजी सँग सम्बिन्धत �बषयमा मात्र लागु हुनेछ । 

(४) सम्बन्ध �बच्छेद पछ� �भषा को अवस्था 
जापानीसँग सम्बन्ध �बच्छेद गरेको �वदेशी नाग�रकले प�त /पत्नी �भषा बाट द�घर्का�लन 
�भषामा प�रवतर्न गनर् स�कनेछ । 
(१) जापानी नाग�रकको प�त /पत्नी �भषा प्राप्त गरेप�छ ३ बषर् �ववा�हत रहेको हुनुपन� । 
(२)पापार्चुके गदार् किम्तमा ३ बषर् जापानीको प�त पत्नी �भषामा रहेको हुनुपन� 
अथवा �ववाहबाट सन्तान भई  सन्तानको िजम्मा प्राप्त अथवा हुकार्उने काम ग�ररहेको 
�वदेशी नाग�रकले प�न �दघर्का�लन �भषा प्राप्त गनर् सक्नेछन  । �भषाको प्रकार प�रवतर्न 
गन� प्रकृयाको ला�ग मा�थ हेनुर्होस ्। 

सन ्२००९ मा संशोधन गर� सन ्२०१२ दे�ख कायार्न्वयन ग�रएको अध्यागमन ऐन 
(अध्यागमन �नयन्त्रण तथा शरणाथ� प्रमाणीकरण ऐन)-मा उक्त बसोबास अव�धमा बसोबास 
योग्यता खारेज गन� अ�धकार जापान अध्यागमन सेवा एजेन्सीलाई प्रदान गरेको छ। तसथर् 
जापानी नाग�रकको प�त/पत्नी, स्थायी �नवासीको प�त/पत्नी आ�दको बसोबास योग्यताको 
आधारमा बसोबास गन� �वदेशी प�त/पत्नीले प�त/पत्नीको प�हचान भएको व्यिक्तले गन� 
�क्रयाकलापहरू ६ म�हना वा सोभन्दा लामो समय नगर�कन बसोबास ग�ररहेका छन ्भने 
जायज कारण भएको अवस्थाबाहेक न्याय मन्त्रालयले उक्त व्यिक्तको बसोबास योग्यता रद्ध 
गनर् सक्छ भनी तो�कएको छ। जायज कारणको रूपमा मान्यता �दइने एउटा उदाहरणको 
रूपमा जापानी नाग�रक भएको बच्चाको संर�णको ला�ग सम्बन्ध�वच्छेदको मुद्धा मा प�त 
पत्नीबीच मध्यस्थताद्वारा �छनोफानो ग�ररहेको अवस्थालाई �लन स�कन्छ।

४५ ४६
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सम्बन्ध �बच्छेद२
(१）�वदे�श नाग�रकको जापानीसंग सम्बन्ध �बच्छेद भएमा  

जाप�नज र �बदेशी दबुै जना जापानमा बसोबास ग�ररहेको खण्डमा जापानी क़ानून अनुसार 
सम्बन्ध �बच्छेद गनुर् पन�छ ।  
(१) सहम�तमा सम्बन्ध �बच्छेद

दवुै जनाको सहम�तमा  सम्बन्ध �बच्छेद गनर् चाहेमा बसोबासको वा दतार् ग�रएको 
नगरपा�लकामा �नम्न�ल�खत कागजात पेश गनुर्पन�छ ।
【पेश गनुर्पन� कागजातहर】
• सम्बन्ध �बच्छेद सुचना ( २० बषर् उमेर पुगेका बयस्क २ जना सा�ीले सह� र सील 
लगाएको यद� प्रत्यक्�यदश� �वदेशी नाग�रक भएमा �नजको देशको कानुन अनुसार 
उमेरको हद पुगेको हुनुपछर्
• जापानी पटर्नरको प�रवार दतार्( जापानी पटर्नरको प�रवार दतार् ठेगाना नगरपा�लकामा 
नभएको खन्डमा। )
• जापानी पटर्नरको वसोवासको प्रमाणपत्र
• सूचना पेस गन� व्यिक्तको प�रचय खुल्ने कागजात

(२) मध्यस्तद्वारा सम्बन्ध �बच्छेद 
यद� प�त-पत्नीमा सम्बन्ध �बच्छेद कारण अथवा शतर् सम्भन्धी झगडा भई शाहअअंती 
हुन नसकेमा, पा�रवा�रक अदालतमा मध्यस्तद्वारा सम्बन्ध �बच्छेद को ला�ग आवेदन 
�दन सक्नेछन । मध्यस्तकतार्हरुले बच्चाको रेख देख , बच्चा हुकार्उने खचर् , सम्प�ी 
बाँडफाँड , बच्चासङको भेटघाट , बारेमा सल्लाह र मध्यस्तता गन� छन ।
मध्यस्त सफल भएको खन्डमा सम्बन्ध �बच्छेद प्रकृया अघी बढाउन को ला�ग �नणर्यको 
पुरा प्र�त�लपी सम्बन्ध �बच्छेद �रपोटर् सँग राखेर १० �दन �भत्र बुझाउनु पन� छ ।   

(३) पेशी वा अदालती �नणर्यद्वारा सम्बन्ध �बच्छेद 
मध्यस्त असफल भएमा पा�रवा�रक अदालतले अदालती काबार्ह� बाट सम्बन्ध �बच्छेद 
गराउन सक्नेछ । यस्तो �नवेदन गदार् व�कलको �फस लाग्नेछ र सो को ला�ग आ�थर्क 
सहयोग प्राप्त गनर् प�न स�कनेछ ।   
यसर� सम्बन्ध �बच्छेद हँुदा , पापार्चुके �रपोटर्मा अदालती �नणर्यको प्र�त�लपी र अिन्तम 
�नणर्य पनी टाँ�सनेछ । मुकदमाको क्रममा शतर्हरु मानी सम्बन्ध �बच्छेद भएमा सम्बन्ध 
�बच्छेद �रपोटर्मा त्यस सम्बन्धी कागजातहरु प�न टाँ�सनेछ ।

(२) �वदेशी नाग�रकको �वदेशी नाग�रकसँग सम्बन्ध �बच्छेद:
यद� दवुै जान एउटै देशको नाग�रक हो र त्यो देशमा सहम�तले पापार्चुके गनर् पाउने कानुनी 
प्रावधान छ भने सहम�तको सम्बन्ध �बच्छेद �नजको देशको  कानुन अनुरुप जापानमै गनर् 
स�कन्छ । यद� दवुै जान फरक फरक मुलुकका नाग�रक हुन र दवुै जापान मा बस्छन 
अथवा जापान सँग महत्वपूणर् कनेक्सन छ भने प�न जापानी कानुन अनुसार सहम�तले 
सम्बन्ध �बच्छेद गनर् स�कनेछ  । तथापी धेरै मुलुकहरुमा  सहम�तको  सम्बन्ध �बच्छेद 
कानुनी रूपमा मान्यताप्राप्त छैन , त्यसैले जापानमा ग�रएको सम्बन्ध �बच्छेद �नजको 
मुलुकमा मान्यता हुन्छ �क हुन्न �निस्चत गनुर्होला । 
यी  कामहरु गनर्को ला�ग दवुै जानाले नाग�रकअताको प्रमाणपत्र , जापानको कायार्लयद्वरा 
प्राप्त �ववाहको  प्रमाणपत्र र आफ्नो मुल मुलुकमा सहम�तले सम्बन्ध �बच्छेद गनर् स�कन्छ 
भन्ने प्रमाण पेश गनुर्पन� हुनसक्छ 
�बस्त�रत जानकार�को ला�ग राजादतुावास वा नगरपा�लकामा सम्पकर्  गनुर्होला। 

(३) अिस्वकृ�तको प्रस्ताव:
प�त /पित्नले  आफ्नो जानकार� वा अनुमती �बना एक तफ� ढंगले ग�रने पापार्चुके रोक्न 
पापार्चुके �रपोटर्को अिस्वकृ�तको प्रस्तव �सट� कायार्लयमा पेश गनर् सक्नुहुनेछ । त्यसको 
ला�ग प�त पित्नमध्य  एक जापा�न नाग�रक हुनुपछर् । 
यस्तो प्रस्तावको म्याद �मती हँुदैन तर त्यस्तो प्रस्ताव �फतार् �लने �नवेदन �दएमा 
अिस्वकृ�तको म्याद स्वत: स�कनेछ । यस्तो प्रस्ताव गदार् फोटो सह�तको प�रचयपत्र 
जापानी नाग�रक भएमा �सल �लएर सम्बिन्धत ब्यक्तीले न ै�नवेदन �दनु पन� छ । यस्तो 
अिस्वकृ�तको प्रस्ताव �ववाह , सम्बन्ध �बच्छेद , बच्चा गोद�लने वा त्यस्को  िस्वकृ�त र  
खारेजी सँग सम्बिन्धत �बषयमा मात्र लागु हुनेछ । 

(४) सम्बन्ध �बच्छेद पछ� �भषा को अवस्था 
जापानीसँग सम्बन्ध �बच्छेद गरेको �वदेशी नाग�रकले प�त /पत्नी �भषा बाट द�घर्का�लन 
�भषामा प�रवतर्न गनर् स�कनेछ । 
(१) जापानी नाग�रकको प�त /पत्नी �भषा प्राप्त गरेप�छ ३ बषर् �ववा�हत रहेको हुनुपन� । 
(२)पापार्चुके गदार् किम्तमा ३ बषर् जापानीको प�त पत्नी �भषामा रहेको हुनुपन� 
अथवा �ववाहबाट सन्तान भई  सन्तानको िजम्मा प्राप्त अथवा हुकार्उने काम ग�ररहेको 
�वदेशी नाग�रकले प�न �दघर्का�लन �भषा प्राप्त गनर् सक्नेछन  । �भषाको प्रकार प�रवतर्न 
गन� प्रकृयाको ला�ग मा�थ हेनुर्होस ्। 

सन ्२००९ मा संशोधन गर� सन ्२०१२ दे�ख कायार्न्वयन ग�रएको अध्यागमन ऐन 
(अध्यागमन �नयन्त्रण तथा शरणाथ� प्रमाणीकरण ऐन)-मा उक्त बसोबास अव�धमा बसोबास 
योग्यता खारेज गन� अ�धकार जापान अध्यागमन सेवा एजेन्सीलाई प्रदान गरेको छ। तसथर् 
जापानी नाग�रकको प�त/पत्नी, स्थायी �नवासीको प�त/पत्नी आ�दको बसोबास योग्यताको 
आधारमा बसोबास गन� �वदेशी प�त/पत्नीले प�त/पत्नीको प�हचान भएको व्यिक्तले गन� 
�क्रयाकलापहरू ६ म�हना वा सोभन्दा लामो समय नगर�कन बसोबास ग�ररहेका छन ्भने 
जायज कारण भएको अवस्थाबाहेक न्याय मन्त्रालयले उक्त व्यिक्तको बसोबास योग्यता रद्ध 
गनर् सक्छ भनी तो�कएको छ। जायज कारणको रूपमा मान्यता �दइने एउटा उदाहरणको 
रूपमा जापानी नाग�रक भएको बच्चाको संर�णको ला�ग सम्बन्ध�वच्छेदको मुद्धा मा प�त 
पत्नीबीच मध्यस्थताद्वारा �छनोफानो ग�ररहेको अवस्थालाई �लन स�कन्छ।

४५ ४६
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