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1

कोठा खोज्न दे ि ख कोठा सरनु सम्म
1 कोठा भाडामा िलदाँको प्रिक्रया / सम्झौताको प्रिक्रया
आवास भाडामा िलदँ ाको प्रिक्रया
इन्टरनेटमा रहेकोफ़ु दोउसान जानकारी
तथा [सुरक्षा नेट आवास जानकारी
प्रावधान प्रणाली] साइट हेरेर कोठा
खोज्ने

Nepali

शहरको फ़ु दोउसान
कम्पनीहरुमा हेनर् जाने

*इच्छा बमोिजमको कोठाभेिटएमा,
फ़ु दोउसानकम्पनीलाई सम्पकर् गनेर्
आफु लाई चािहएको कोठाको अवस्था बारे फ़ु दोउसानलाइर् जानकारी िदने
कोठाको प्रारिम्भक अवलोकन गनर् जाने
सम्झौता गनर् चाहनु हुन्छ भने,आवेदन फारम भनेर्
※धेरै जसो आवेदन गनेर् समयमा ग्यरेंतर
(साक्षी) आवश्यक पनेर् गछर् ।

फ़ु दोउसानले चेकजाँच / िनणर्य
अिग्रम बुिकङ गनेर्
महत्वपूणर् बुँ दाहरुको िववरण अनुसार सम्झौता सम्बिन्धको िववरण प्राप्त गनेर्
सम्झौतामा हस्ताक्षर गिर िडपोिजट, रेइिकन, एजेन्ट शुल्क, क्षित िबमा शुल्क,
कोठा भाडा,साधारण सेवा शुल्क आिद आवश्यक रकम ितनेर्
सम्झौता पत्र घरधनी र भाडादार दुवैलाई सुरिक्षतका साथ राख्न िदईन्छ
कोठाको चाबी िलएर बसाईसराई गनेर्
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1 कोठा खोज्ने तिरका

● इन्टरनेटको फ़ु दोउसान जानकारी साइटहरु बाट पिन कोठा खोज्न सक्नु हुन्छ ।
•

िवदेशीहरूले बसोबासको लािग भाडा घरहरूको खोजी गनर् सिकने “सेफ्टी
नेट हाउिसगं इन्फमेर्शन िसस्टम” (जापानी भाषा) मा पिन छ।
http://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php

website (in Japanese) called “Safety Net Housing”
● इन्टरनेटहरुमा आफू लाई चाहेको जस्तो

कोठा जानकारी नपाउइएमा , शहरमा रहेको फ़ु दोउसानहरुमा गएर
आफू लाई चािहने कोठाको अवस्था बारे जानकारी िदइर् कोठा खोज्नलगाऊ।
फ़ु दोउसान पसलहरुमा बािहरबाट देिखने गिर भाडामा िदने कोठाहरुको
िविभन्न जानकारीहरुटाँिसएको हुन्छ। त्यो हेनुर् भएमा आफू लाई बस्न मन
लागेको एिरयाको भाडा कित जित लाग्नेरहेछ भन्ने कु रा भुझ्न सक्नु हुन्छ।
● यिद तपाई िवदेशी िवद्याथीर् हुनुहुन्छ भने, तपाईको स्कु लका सरलाई भाडामा
बस्न िमल्ने कोठाहरुको जानकारी छ िक बुझ्नु होला।
● पिरिचत साथीहरूबाट पिन कोठाको खोजी गनर् सक्नुहुन्छ।
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कोठाहरुको रुप र रेखाहरु हेनेर् तिरका

N05

● जापानमा कोठाको रुप र रे खा “2LDK”आिद भनेर उल्लेख गिरनेछ।

कोठा भन्नेभुिझन्छ। “DK” भन्नाले खाना खाने कोठा र भान्छा कोठा भएको
कोठा भन्ने भुिझन्छ।“LDK” भन्नाले बैठक कोठा, खाना खाने कोठा र
भान्छा कोठा भएको कोठा भन्ने भुिझन्छ।
● “1DK” “2LDK” जस्ता 1, 2 अंक अगाडी जोडेको छ भने यसले
स्वतन्त्र कोठाको सं ख्यादेखाउँ छ । उदाहरणको लािग 2LDKभन्नाले बैठक
कोठा, खाना खाने कोठा र भान्छा कोठाबाहेक अकोर् दईु ओटा कोठा छ भन्ने
भुिझन्छ।
मूल ढोका
झ्याल
मुख हात धुनें
कोठा

हल
िवदेशी शैिलको कोठा
किरडोर
सामान राख्ने
दराज

शौचालय

वािसङ् मेिसन
राख्ने ठाँउ

बाथरुम

सामान राख्ने
दराज

राख्ने
सामान राख्ने दराज सामान
दराज

जापानी शैिलको कोठा

LDK बैठक
कोठा,डाइिनङ,भान्छा कोठा

बरन्डा
2LDK

※ प्रकािशत रुप र रेखाको िचत्र एउटा उदाहरण मात्र हो।
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● “L” भनेको बैठक कोठा “D” भनेको खाना खाने कोठा “K” भनेको भान्छा

N06

2 फ़ु दोउसान कम्पनीमा जाँदा

● फ़ु दोउसान कम्पनीमा जाने बेला अिल राम्रो लुगा लगाएर जानु भएमा,

कम्पनीका मािनसहरूमा पिहलो धारणा राम्रो पछर् ।

● जापानी भाषा राम्ररी बोल्न नसके मा, बोल्न जान्ने ब्यिक्तलाइर् िलएर फ़ु

दोउसान कम्पनीमा जानुहोस।
प्रदान गिरने स्थानीय सरकार र कम्पनीहरू छन् ।

● सँ गै मद्दत

3 खोज्नु भएको कोठाको अवस्था
● आफू लाई कस्तो कोठा चािहने हो, निजकको स्टेशन, भाडा, सुिवधा आिद

राम्रो सं ग भनौ ।
➡ N21 देिख 22 पेजमा कोठाका आवश्यक कु राहरुको चेकिलस्ट पिहलै
भरेर फ़ु दोउसानकम्पनीको मान्छे लाई देखाउँ दा राम्रो हुन्छ।

4 फ़ु दोउसान कम्पनीमा तपाईंलाई सोिधने प्रस्न
● फ़ु दोउसान कम्पनीमा तपाईंलाई सोिधने प्रस्न

• तपाईं को नाम, काम, सँ गै बस्ने व्यिक्त (सं ख्या), आम्दानी, जापानी
भाषा बोल्ने क्षमता,ग्यारेन्टर छ छै न, पिरचयपत्र, कोठा खोज्नको कारण
इत्यादी।
● त्यसै गिर, कोठा हेनर् गएको पिहलो िदनमै आवेदन िदने अवस्थाहरू पिन
सृजना हुन सक्ने भएकोले आफ्नु पिरचय आईडी काडर् (जाइर्यर्उू काडर्,
राहदानी आिद) पिन बोके र जानुहोस्।
● साथै, ग्यारे न्टर छ िक भनेर पिन तपाईंलाई सोध्न सक्छ ।

5 कोठाको िनिरक्षण
● आफ्नो आवश्यकता अनुसारको कोठा पाइएमा फ़ु

दोउसान कम्पनीको
ब्यिक्त सँ ग प्रारिम्भक अवलोकन गनर् जान सक्नु हुन्छ । प्रारिम्भक
अवलोकनलाई पैसा लाग्दैन । कोठा हेरेर मन नपरेमा छाड्न पिन सक्नु
हुन्छ।
● प्रारिम्भक अवलोकनमा गएको बेला भान्छा कोठा तथा एसी आदीको सुिबधा,
रेिफ्रजरेटर तथा वािशगं मेशीन राख्ने ठाउँ को चेकजाँच पिन गनुर्होस्।
● प्रािम्भक अवलोकन गदार् कोठा मात्र नभई, वरपरको वातावरण, सुिवधा पिन
अवलोकन गनुहर् ोस् । स्टेशन, बस स्टप, सुपरमाकेर् ट, कं िबनी स्टोर, अस्पताल,
बैंक, हुलाक, पाकर् आिद कता छ सबै सोधौ ।
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6 कोठा भाडाको िनवेदन

● यिद तपाईलाई कोठा मन परे को छ भने कोठा िलने प्रिक्रया शुरु गनुर्होस् ।
➡ N२३पेजको चेकिलस्ट प्रयोग गनुर्होस्।

● भाडा िलने बेलामा कम्पनी र घर धनीले तपाईको के िह जांच िलने गछर्

तपाईं त्यो जाचँ मा उत्तीणर् हुनु भयो भने कोठा िलन सक्नु हुन्छ।

र यिद

लाग्छ।

● जापानमा भाँडामा बस्ने घरका लािग िलज सम्झौतामा

कोठामा बस्ने ब्यिक्तले
भाडा ितनर् नसिकएको अवस्थामा भाडा ऋण ग्यारेन्टी कम्पनीको उपयोग वा
ग्यारेन्टरको आवश्यकता पछर् । यस बारेमा फ़ु दोउसान कम्पनीलाई सोधेर
हेनुर्होला।

यािचन साइमु होस्योउ खाइस्या
ो स म्

ाडाक

ाभ
कोठ

झ ौत

ा

7 महत्वपूणर् बुँ दाको िववरण
● कोठाको सम्झौता गनर् अगाडी फ़ु दोउसान कम्पनीले तपाईलाई

कोठा सम्झोता
र बसोबासका बारेमा के िह महत्वपूणर् बुदाहरुको व्याख्या गनेर् गछर् । नबुझक
े ो
कु रा भएमा त्यिह बेला राम्ररी सोधौ।

महत्वपूणर्
बुँदाको िववरण
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● आवेदन िदएर बसाइ सराइ गनेर् बेला सम्म लगभग 1 देिख 2 हप्ता सम्म
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8 कोठा भाडाको सम्झौता
● कोठा भाडामा िलदाँ सम्झौता गनुर् पनेर् हुन्छ। सम्झौता पत्र भनेको घरधनी र

भाडादार बीच भएको प्रितज्ञाहरू स्पष्ट लेिखएको कागजपत्र हो। सम्झौताको
सबै कु राहरु आफू ले पढेर, बुझरे मात्र सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गनुर् पछर् ।
हस्ताक्षर गनुर् भनेको तपाईले सम्झौताको सबै कु रा भुझ्नु भएर त्यसको
पालना गछु र् भन्ने कु रा बुिझन्छ। यिद तपाईले फ़ु दोउसान कम्पनीबाट कोठा
िलन लग्नु भएको हो भने के िह सेवा शुल्क लाग्ने गछर् ।
● महत्वपूणर् बुँ दाहरूको िववरण बुझ्दा र सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गनुर् भन्दा
अगािड, तलउल्लेिखत कु राहरुको चेकजाँच गनुर्होस्।
・तपाईले गनुर् भएको सम्झौता साधारण भाडा सम्झौता हो िक िनयिमत पट्टे
सम्झौता
・सम्झौतापत्र हस्ताक्षर गनेर् बेलामा कित पैसा ितनर् पनेर् हो, पुनस्थार्पना शुल्क
ितनर् पनेर् भएमा कित जित पनेर् हो
・साधारण भाडा सम्झौता हो भने, अद्याविधक गनेर् बेला नवीकरण शुल्क
ितनर् पनेर् हो िक हैन,यिद ितनर् परेमा कित जित ितनुर् पनेर् हो
・कोठाको आकृ ित पिरवतर्न गनेर्, सम्बिन्धत मान्छे बाहेक अरु मान्छे लाई
बसाउने, घरपालुवा जनावर पाल्ने इत्यािद िनषेिधत कु रा बारे
・कोठा पुनस्थार्पनाको पिरिस्थितहरु बारे
पिछ के िह समस्या नआउनको लािग कोठा छोडेर जाने बेलाको पुनस्थार्पना
शुल्क बारे पिहले नै सबै कु रा बुझ ेर राख्नु आवश्यक छ।

2 कोठा भाडामा िलदाँ चािहने कागजपत्र र लाग्ने शुल्क
बुँदा
घर भाडा सम्झौता
गदार् चािहने
कागजपत्र

घरभाडा सम्झौता
गदार् लाग्ने खचर्
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िववरण
पासपोटर्,जाइर्यउर्ू काडर्, आय प्रमाणपत्र, विर्कङ प्रमाणपत्र वा िवद्याथीर्
प्रमाणपत्र, इत्यादी।
ग्यारेन्टर राखेको अवस्थामा, ग्यारेन्टरको आय प्रमाणपत्र र दतार् गरेको
छापको प्रमाणपत्र
िडपोिजट, रेईिकन, एजेन्सी शुल्क, क्षितपुिर्त बीमा शुल्क, भाडा
(जापानमा मिहना शुरूहुनु पिहला नै ितनुर् पछर् ), साधारण सेवा शुल्क
इत्यादी एिरया अनुसार फरक फरक हुन्छ तर मािसक भाडाको ४ देिख
७ मिहना जित सामान्यतया लाग्ने गछर् । सामान्यतया यो शुल्कहरु सबै
नगद अथवा बैंकबाट ितनुर् पनेर् हुन्छ।
भाडा ऋण ग्यारेन्टी कम्पनीको प्रयोग गरेको अवस्थामा ग्यारेन्टी
कमीशन शुल्क (२ बषर् ग्यारेन्टीमा मािसक भाडा रकमको प्राय: ०.५
मिहनाको भाडा रकम बिद ितनुर् पनेर् हुन्छ)। )
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3 कोठा सनेर् प्रिक्रयाहरु
1 चािब प्राप्त गनेर्
● सम्झौता पत्र हस्ताक्षर गरेर रकम भुक्तानी गरेपिछ तपाईले आफ्नो कोठाको

2 कोठाको िभत्र अवस्थाको चेकजाँच
● चािब िलने बेला कम्पनीको मान्छे

सँ गै एकचोटी कोठाको अवस्थाहरुको जाँच
गरी चेक िलस्ट बनाउनु होला । कोठाको सरल िचत्र बनाएर िबग्रेको,
फोहोरहरु भएको ठाउँ हरु लेिख, िमित सिहत फोटो िखचेर राख्यो भने पिछ
कु नै समस्या आउदा काम लाग्छ। कोठामा भएको
उपकरणहरु राम्रो सं ग चलेको छ िक छै न सबै जाँच गनुर् होस्।

3 बित्त, ग्यास र पानीको आवेदन
● बित्तको लािग, ब्रेकरमा झन्ु ड्याएर राखेको काडर्मा तपाईंको नाम, ठे गाना र

प्रयोग शुरू गनेर् िमित लेखरे मेलबक्समा राख्नुहोस्।

● ग्यास लागू गनर्को लािग कोठा सनुर् भन्दा पिहले ग्यास कम्पनीमा सम्पकर्

गरी,

लागू गनेर् िमितको जानकारी गराउनु पछर् । ग्याँस लागू गनेर् बेलामा, ग्याँस
कम्पनीको कमर्चारी आएर हेनुर् पनेर् हुन्छ।
● पानीको लािग निजकै को सरकारी कायार्लयको पानी िवभागमा सम्पकर् गरेर पानी
खोलाउने प्रिक्रया गनुर् पनेर् हुन्छ। साथै भएको काडर्मा तपाईंको नाम, ठेगाना र
प्रयोग शुरू गनेर् िमित लेखरे मेलबक्समा राख्नुहोस्।
● प्रत्येक के समा फ़ु दोउसान कम्पनीको सम्पकर् ठे गाना सोधेर राखौं।
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चािब पाउन सक्नु हुन्छ। यो चािब कोठा छोडेर जाने बेला फे िर घरधनीलाई
िफतार् िदनु पनेर् हुनाले नहराईकन राम्रोसँ ग जतन गिर प्रयोग गनुर् होला।

N10
4 टेिलफोन / इन्टरनेटको लािग प्रिक्रयाहरू
● ल्यान्डलाईन प्रयोग गनुर् भएको छ भने टेिलफोन कम्पनीमा सूिचत गिर

सराइ प्रिक्रया अगािड बदाउनु पछर् ।

ठाँउ

● इन्टरनेटको सम्बन्धमा प्रोभाइडरलाइर् सूिचत गनुर् पछर् ।
● सम्पकर् ठे गानाको सम्बन्धमा फ़ु दोउसान कम्पनीलाइर् सोध्नुहोस्।

4 कोठा सरे पिछको बसोबास शैलीका िनयमहरु
1 फोहोर फाल्ने तिरका

● फोहोर फाल्ने तिरका आफू

बस्ने क्षेत्र (शहर, गाउँ , वाडर्) अनुसार फरक हुन्छ
। कु न िदन कित बेला कु न फोहोर फाल्ने भन्ने कु रा िनधार्िरत गिरएको हुनाले,
कोठा सनेर् बेलामा फ़ु दोउसान कम्पनीको मान्छे , िछमेकी अथवा स्थानीय
सरकार कायार्लयमा सोध्नपु छर् ।
कुहिने फोहोर
रिसाइकल फोहोर

फोहोर राख्ने ठाँउ
= Tu・Th・Sa
= W

● तोिकएको िदन र समय िमलाएर फोहोर फाल्नु भएन भने, आफू ले जित

राम्रोसं ग फोहोर अलग गरेर फालेको भए पिन लगेर जादैन र जसका कारण
छरिछमेकीसं ग पिन समस्या हुन जान्छ । त्यही भएर कृ पया िवशेष ध्यान िदनु
होला ।
● ध्यान िदनु पनेर् आवश्यक िवषयहरू
・फोहोर फाल्ने िदन र समय
・फोहोर फाल्ने ठाउँ
・कु िहने फोहोर र नकु िहने फोहोर अलग गनेर्
・िरसाइकल फोहोर (िबन, खान, पेट बोटल, पित्रका इत्यादी) छु ट्याउने
・ठु लो समानहरु फाल्ने तिरका इत्यादी।
● िवदेशी बािसन्दाहरु धेरै भएको शहर, गाउँ , वाडर्हरुमा िविभन्न भाषामा
फोहोर फाल्ने तिरकाको पम्प्लेटहरु राखेको हुन्छ। यसको लािग स्थानीय
सरकार कायार्लय तथा फोहोर सं कलन कायार्लयमा सम्पकर् गनुर् होला।
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2 होहल्ला सन्दभर्मा सावधानी
● सामूिहक गृह प्रबन्धमा बस्दा छरिछमेकी तथा कोठाको तल मािथ बस्नेहरुमा
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सिजलै आवाज पुग्ने हुनाले, िवशेष गरी रातीको समय र िबहानीपख ठुलो सोरले
हल्ला नगनर् ध्यान िदनु होस् ।
● उदाहरणको लािग, ठु लो अवाज, भोज, टेिलिभजन र रे िडयो, सं गीतका
साधन, भ्याकु म िक्लनर
र लुगा धुने िमिसन, बच्चाले चकचक गनेर् आवाज, जोडले ढोका खोल्ने
लगाउने, राती नुहाउने र
यस्तै अरुहरु कु राले गदार् हल्लाको समस्या हुन जाने भएकोले िनकै ध्यान
िदनु पछर् ।

3 जापानमा भाँडाका घरको प्रयोग गनेर् तिरका
जापानमा पिहलाकै अवस्थामा पुन: घर राख्नु पनेर् िनयम भएकोले, िनम्न
उल्लेिखत घरको प्रयोग गनेर् तिरका पालन नगिर फोहोर वा क्षित गरेमा बस्ने
ब्यिक्तले ,त्यो सरसफाइ तथा ममर्तमा लाग्ने सम्पूणर् खचर् ब्यहोनुर् पछर् ।
1】कोठा

● जापानका घरहरू प्राय मुख्य

गेटबाट बरण्दा वा कोठा िभत्र NO!
प्रवेश गदार् एक कदम मािथ
उठाएर बनाएको हुन्छ। मुख्य
गेटमा जूता फु कालेर धरमा
प्रवेश गनर् जापानको
िरितिरवाज हो। जापानमा िसधा भुइँमा बस्ने , फु टन िबछ्याएर आराम गनेर्
गिरन्छ। जुत्ता लगाएत अरू खुट्टामा लगाइएकाहरू मुख्य गेटमै फु काल्ने ।
िबसेर्र पिन लगाएर िभत्र िछनर् हुँ दैन।
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● जापानको घरहरुमा ढुिस धेरै आउने हुनाले (िवशेष गरी गमीर् समय), बेला

बेलामा कोठाको हावा पिरवतर्न गिर राख्नु पछर् । यिद त्यसरी ढुिसहरु बस्यो
भने पुस्नपु छर् । नपुसेर त्यितकै राख्नु भयो भने, िखया वा दागहरु बस्छ ।
● धेरै जस्तो कोठाहरुको िभत्तामा िकला ठोक्न तथा रं गहरु लगाउन िनषेिधत
गिरएको हुने हुदा,भाडा सम्झौता पत्रको िनषेिधत िववरण राम्रोसं ग हेनुर्होस् ।

2】भान्सा कोठा

● िचल्लो तथा खानाको फोहोरहरु िसधै नालीमा पठाउनु हुदैन। िचल्लो

पदाथर्हरु पित्रका अथवा अरु कु नै कागजहरुमा सोरेर त्यसलाई कु िहने
फोहोरहरु सं ग फाल्नु पछर् ।
● कडा बास्ना तथा धुवाँ आउने खानाहरु पकाऊदा धुवाँ बािहर फाल्ने पं खा
चलाई, कोठामा गन्ध बस्न निदन ध्यान िदनु होला।

3】बाथरूम तथा शौचालय

● सामान्यतया, जापानी बाथरूमहरू

हुन्छ।

बाथटब र वाशरूम गिर िवभािजत गरेको

● बाथरूममा ड्रेनलाई बन्द हुने गिर फोहोर वा

धुलो बगाउन सक्त मनािह छ।
● वाथटब खािल तातो पानी जम्मा गरे र प्रयोग गन्नलाइर् मात्र , टाउको लगाएत
सबै शिरर नुहाउने बेलामा वाशरूम प्रयोग गनुर्होस्। साबुन र स्याम्पु सफा
सँ ग धोए पिछ मात्र बाथटपमा िछनुर् पछर् ।
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त्यितकै
प्रयोग गनुर् नै जापानको िरितिरवाज हो। िरहिटंग फं क्शन भएको बाथटबमा
पानी िचसो भएमा तताउन सक्नुहुन्छ।
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● धेरै व्यिक्त नुहाउँ ने बेलामा बाथटबको तातोपानी लाइर् नफ्याँिककन

● शौचालयमा

टोइर्लेट पेपर तथा िदशा िपसाब बाहेक अरू के िह पिन फ्लश
नगनुर्होस्।
● यिद नाली जाम भयो भने पानीको अितप्रवाह हुन जान्छ जसले गदार्
छरिछमेकीलाई पिन समस्या पनर् जान्छ । तल्लो तल्लाको कोठामा के िह
क्षित पुग्न गयो भने त्यसको िजम्मेवार तपाई आफै हुन्छ र क्षितको खचर् पिन
आफै ले बेहोनुर् पनेर् हुन्छ।
4】साझा क्षेत्र र बरन्डा

● धेरै जना बस्ने घरमा आफ्नो कोठा बाहेकको हल, िसढी साझा क्षेत्रमा पनर्

आँउछ । यस्ता ठाउँ हरुमा फोहोर तथा व्यिक्तगत सम्पित्तहरु राख्नु हुदैन ।
साझा क्षेत्र आपतकालीन समयमा भाग्ने मागर्को रूपमा प्रयोग हुन्छ ।
● बरन्डा आपतकालीन अवस्थामा भाग्नको लािग पिन बनाएको हुन सक्ने
भएकोले बरन्डामा सामानहरू के िह पिन नराख्नुहोस्।
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5】साइकल पािर्कङ क्षेत्र

● साइकलहरूलाई

तोिकएको उिचत स्थानमा उिचत तवरले पािर्ंकङ गनुर्होस्।
िनयम अनुसार िवशेष िस्टकर टाँसेर पाकर्ं ङ गनेर् प्रणाली भएमा त्यसलाइर्
पालन गनेर् गरौं।

5 कोठा छाड्ने (खाली गनेर्) प्रिकया
1 छाड्ने सूचना
● कोठा सनेर् बेलामा घरधनी अथवा फ़ु

दोउसान कम्पनीलाई सम्झौतापत्रमा
लेखेको िनिष्चत अविध (लगभग 1 मिहना अगािड) िभत्र घरधनी अथवा फ़ु
दोउसान कम्पनीलाई िलिखत रूपमा कोठा छोड्ने जानकारी िदनुहोस्।
(छोड्ने जानकारी िदनु)

2 बित्त, ग्यास र पानी बन्द गराउने
● कोठा छोड्नु 1 हप्ता अगाडी सम्ममा िबजुली, ग्यास, पानी कम्पनीहरुमा

सम्पकर् गरी बन्द र बसाइर् सराइको जानकारी गराउनु पछर् ।

● कोठा छोड्ने िदन िबजुली, ग्यास, पानी कम्पनी अथवा सरकारी कायर्लायको

मान्छे हरु आएर बन्द गनेर् प्रिकया गछर् । तपाईले त्यो िदनसम्मको शुल्क ितनुर्
पनेर् हुन्छ।

3 टेिलफोन र इन्टरनेटको प्रिक्रयाहरु
● ल्यान्डलाइनहरुको लािग, सम्झौता गरे को टेिलफोन कम्पनीमा सम्पकर्

गरी
स्थानांतरण वा अनुबंध रद्द िविध तथा प्रिक्रया अपनाउनु पछर् ।
● इन्टरनेटको लािग सम्झौता गरे को प्रोभाइडरमा ठे गाना पिरवतर्न वा अनुबंध
रद्द को प्रिक्रया अपनाउनु पछर् ।

4 हुलाकको प्रिक्रया
● हुलाक कायार्लयमा मेलको स्थानान्तरण गनुर् पछर्

। यसो गनार्ले आफ्नो पुरानो
ठे गानामा पठाइएको मेलहरु पिन िनिश्चत अविध िभत्रमा नयाँ ठे गानामा
पठाईन्छ। (जापान िभत्र इत्यादी)
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चाबी िफतार् तथा पिरसर खाली गनेर्

● कोठा छोडेर जाने बेलामा कोठाको चाबी फिर्ता गर्नु पर्नेहुन्छ।

अवस्थाको पुनर्स्थापना भन्नाले कोठा छोड्ने बेला हजुर आफैले
गर्दा भएको कोठाको क्षति तथा बिग्रेको ठाउँहरु सबै आफैले बनाई दिने
भन्ने अर्थ हो । कोठा छोड्ने बेला कम्पनीको मान्छे तथा घरधनी आएर
कोठाको अवस्था, फर्निचर तथा उपकरणहरु मूल अवस्थामा छ, छैन भनेर
हेर्न आउने गर्छन।

6 िडपोिजट रकमको िहसाब
● कोठा छोड्ने समय, सिद्धान्त अनुसार डिपोजिट राखेको रकम फिर्ता

आउने गर्छ । तथापि,पुनर्स्थापनामा लाग्ने खर्च अथवा कोठामा छोड्नु
भएको सामानहरु फाल्न लागेको खर्च, इत्यादी खर्चहरु डिपोजिटबाट
घटाईन्छ । केहि गरि पुनर्स्थापनाको खर्च डिपोजिट रकम भन्दा बढी
लाग्नगएको खन्डमा, कमी भएको रकम सबै आफैले छुट्टै तिर्नु पर्ने
हुन्छ ।
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कोठा भाडामा िलने बेला थाहा पाइ राख् नु पनेर् फ़ु दोउसानका शब्दहरु

[खाइयाकु योकोकु ]
सम्झौता अविध पुरा नभई िबचैमा कोठा छाड्नु परेमा घरबेटी अथवा
फ़ु दोउसान कम्पनीमा पिहलै (साधारणतय 1~2 मिहना अगाडी) िनवेदन
िदनु पनेर् हुन्छ ।
[क्योएिक िह (खानरी िह)]
सबैले प्रयोग गिरने भयार्ङ्ग अथवा बरन्डाको बाटोमा प्रयोग गिरने बित्त तथा
सरसफाईको खचर्, िलप्ट सुिबधाहरूमा लाग्ने खचर् पिन एक हो ।
जापानमा कोठा भाडा बाहेक अलग्गै साधारण सेवा शुल्क(खानरी िह) पिन
ितनुर् पनेर् हुन्छ । यो हरेक मिहनाको अिन्तममा अकोर् मिहनाको कोठाको
भाडा ितनेर् बेलामा सँ गै ितनेर् गिरन्छ ।
[गेंज्यो खाइफ़ु कु ]
तपाईंको समान्य गल्तीको कारण कोठामा भएको क्षित, फोहोर दाग अथवा
कोठाको उपकरण िबिग्रन गएको खण्डमा, त्यसलाई प्रािम्भक अवस्थामा
बनाउन पनेर् हुन्छ र त्यसको खचर् तपाई आफै ले व्योहोनुर् पनेर् हुन्छ । जसलाई
गेंज्यो खाइफ़ु कु भिनन्छ र यो तपाईले सुरुमा िडपोिजट गनुर् भएको रकमबाट
कािटछ। त्यसैले कोठा प्रयोग गदार् सफा सं ग प्रयोग गनेर् गरौ।
[कोउिसन रयो]
सम्झौता अविध सके पिछ पिन िनरन्तर रुपमा बस्नको लािग भाडादारले
घरबेटीलाई ितनुर्पनेर् रकम हो । सम्झौता अविध भने 2 वषर् को हुने गछर् ।
[होस्योउिकन(िडपोिजट)]
िसिकिकन भनेको यिद भाडा ितनर् सक्नु भएन अथवा कोठा छाड्ने बेला
ममर्त सम्भारमा गनुर् परेमा लाग्ने खचर्को रूपमा घरधनी लाइर् अिग्रम भूक्तानी
गिरने धरौटी रकम हो । यो किरब 1 ~ 2 मिहना बराबरको रकम हुन्छ ।
कोठा छाड्ने समयमा ममर्त सम्भार गरेर िहसाब गिर बाँिक रकम िफतार्
गिरन्छ । ठाउँ अनुसार िसिकिकनलाई होस्योउिकन पिन भन्ने गिरन्छ ।
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[िसिकिहकी]
िसिकिहकी भनेको कोठा छाडेर जाँदा िडपोिजट राखेको पैसाबाट िफतार् नहुने
पैसा िनणर्य गरी सुरुमै घटाएर गिरने एक प्रकारको अनुबंध हो । यो
तोउखाई, खान्साइ क्षेत्र र कयूस्यु क्षेत्रमा अिधकतमपाइन्छ ।

Nepali

[महत्त्वपूणर् कु राको स्पष्टीकरण]
कोठा भाडामा िलने समय सं बिन्धत पसलको व्यिक्तले भाडादारलाई के िह
महत्वपूणर् िनयमहरुको जानकारी गराई हस्तान्तरण गनेर् गिरन्छ । कोठामा
भएको समान, सुिबधा र िडपोिजट गिरएको पैसा
किहले, कसरी िफतार् आउने हो भन्ने कु राहरुको जानकारी िदने हुदा राम्रोसं ग
सुन्नु होस् र नबुजक
े ो खण्डमा प्रश्न गनुर्होला ।
[शोनगाई होके नयोर् (आगलागी िबमा)]
सम्झौता गनेर् बेला, आगलागी अथवा पानी चुहावट जस्ता क्षितहरुको लािग
सामान्यतया िबमा गनुर् पनेर् हुन्छ ।
[तेइिक िचन्ताइस्याकु के याकु ]
तेइिक िचन्ताइस्याकु के याकु भनेको िनिश्चत अविध सम्मको सम्झौता हो र
यो सम्झौताको अबिध सिकए पिछ सम्झौता पिन सिकन्छ । के िह गरी
घरबेटीसं गको आपसी सहमित भएमा नवीकरण गनर् सिकन्छ ।
[दौक्योस्या]
भाडामा िलएको कोठामा आफू सँ गै अरु पिन बस्ने छ भने, सम्झौताको गनेर्
बेला घरबेटीलाई जानकारी गराउनु जरुरी हुन्छ । जानकारी नगराई अरु
सँ गै बसेमा घरबेटीले कोठाबाट िनकाल्न पिन सक्छ ।
[बाइखाइतेस्यरु ् यो]
यो फ़ु दोउसान पसलमा सेवा शुल्कको रुपमा ितिरने पैसा हो र यो लगभग 1
मिहनाको भाडा बराबर हुन्छ।
[फु चु िचन्ताइस्याकु के याकु ]
फु चु िचन्ताइ स्याकु के याकु भनेको जापानमा प्राय प्रचलनमा आउने सम्झौता
हो । सम्झौताको अबिध सिकए पिन घरबेटीले िवशेष कु नै कारण नभएसम्म
सम्झौताको नवीकरण अस्वीकार गनर् पाउदैन । अकोर् शब्दमा भन्नु पदार्,
नवीकरण सम्झौता नगरे पिन स्वचािलत रूपमा कोठाको निवकरण हुन्छ।
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[फ़ु दोउसान तेन]्
कोठा भाडामा िदने तथा घर जग्गा बेचिबखन गनेर् पसल हो ।

[मोिसकोमीिकन]
सम्झौताको अिग्रम बुिकङ गनेर् बेला फ़ु दोउसान कम्पनीले के िह शुल्क िलने गनेर् गछर्
। यिद सम्झौता सफल नभए को खण्डमा पैसा िफतार् आउने, नआउने पिहले नै बुझरे
राखौ।
[यािचन]
यो कोठा भाडामा िलनको लािग लाग्ने शुल्क हो जुन प्रत्येक मिहनाको अिन्तमा अकोर्
मिहनाको भाडा ितनुर् पछर् । मिहनाको िबचमा कोठा िलनु भएमा अथवा छोड्नु
भएमा भने िदन गन्तीको
िहसाबमा भाडा ितनुर्पनेर् हुन्छ।
[यािचन साइमु होस्योउ खाइस्या]
यािचन साइमु होस्योउ खाइस्या भनेको भाडादारले भाडा ितनर् नसके को खण्डमा
भाडादारको सट्टामा भाडा ितिरिदने ग्यारेन्टी कम्पनी हो । यसको प्रयोग गनर् होस्योउ
खाइस्यालाई के िह शुल्क (2 वषर्को ग्यारेन्टी शुल्कको रूपमा भाडाको लगभग 30
देखी 60 प्रितशत अिग्रम शुल्क) ितनुर्पनेर् हुन्छ तर यो िबमा भने होइन । ग्यारेन्टी
कम्पनीले ितिर िदएको पैसा पिछ भाडादार आफै ले ग्यारेन्टी कम्पनीलाई ितनुर्पनेर्
हुन्छ। तसर्थ भाडामा बस्ने बेलामा ग्यारेन्टी कम्पनीको प्रयोग गनर् माग गिरन्छ।
[रेईिकन]
सम्झौता गनेर् समयमा घरबेटीलाई ितनेर् पैसालाई जनाउँ छ। कान्तो एिरयामा रेईिकन
1 ~ 2 मिहनाको भाडा िलने गिरन्छ। रेईिकन िफतार् हुँ दैन । आजकाल रेईिकन
ितनर् आवश्यक नपनेर् कोठाहरु पिन पाउन सिकन्छ ।
[रेन्ताइ होस्योिनन]
कोठाको भाडा अथवा कोठा छाड्ने समयमा ममर्त सं भार गनर् लाग्ने खचर् ितनर्
नसके को खण्डमा ितिरिदने व्यिक्त अथवा जमानत बस्ने व्यिक्त हो । कोठा िलने
समयमा जमानत बस्ने व्यिक्त आवश्यक पदर्छ र उक्त व्यिक्तको तोिकएको न्युनतम
आय हुनु पनेर् हुन्छ। तसर्थ भाडामा बस्ने बेलामा ग्यारेन्टर प्रयोग गनर् माग गिरन्छ।
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कोठा भाडामा लिने बेला प्रयोग हुने
जानकारी
िवदेशीहरूको बसोबासको लािग सपोटर्
①अन्तरार्िष्ट्रय सम्बन्धका लािग स्थानीय प्रािधकरणहरूको काउिन्सल

Nepali

िबिभन्न भाषामा लाइर्फ बारे जानकारी होम पेज
जापानी भाषा, अ्ग्रेजी भाषा, िचिनयाँ भाषा, कोिरयाली भाषा, जमर्न भाषा,
फ्रान्सेली भाषा, स्पेिनश भाषा, पोतुगर् ाली भाषा, टागलाग भाषा, िभयतनामी
भाषा, इन्डोनेिशयन भाषा, थाइर्लान भाषा, रूसी भाषा, बमीर् भाषामा कोठा
भाँडामा िलदँ ा चािहने जानकारी उपलब्ध गराइर्एको छ।
http://www.clair.or.jp/tagengo/

②िनिर्दष्ट गैर-नाफामुखी सं गठन कानगावा िवदेशी बसोबास सपोटर् सेन्टर

िवदेशीहरूको लािग , अंग्रेजी भाषा, िचिनयाँ भाषा, कोिरयाली भाषा, स्पेिनश
भाषा र पोतुगर् ाली भाषामा भाडा घर सम्बिन्ध िविभन्न प्रकारका परामशर् र
दोभाषेको सेवा िदनँ े गिरन्छ।कोठा खोज्नको लािग सपोट पिन गदैर् आएका
छौं।
☎045-228-1752
http://www.sumasen.com/

③साइतामा िप्रफे क्चर लाइर्फ िबभाग अन्तरार्िष्ट्रय िडिभजन

आनिसन िचनटाइ बसोबास सपोट स्टोर प्रणाली
[आनिसन िचनटाइ बसोबास सपोट स्टोर प्रणाली] को रूपमा िप्रफे क्चरमा
दतार् गिरएको एक फ़ु दोउसान हो। जसले िवदेशीहरूलाई बसोबासको खोजी
गनर्मा मद्दत गदर्छ।
☎048-830-2705
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/
documents/201503anshinlistnihongo.pdf

④स्थानीय सरकार र अन्तरार्िष्ट्रय एक्स्चेज एशोिशएसन द्वारा

प्रदान गरेको

“िवदेशी परामशर्”
हामी तपाईंलाई बसोबासको बारेमा पिन परामशर्को ब्यवस्था भएकोले कृ पया
समय िमलाएर पाल्नुहोस् ।
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अन्तरार्िष्ट्रय अध्ययनरत िवद्याथीर् तथा कायर्रत ब्यिक्तहरूको बसोबासको लािग सपोटर्
①पिब्लक

इन्ट्रेस कपोर्रेिटभ फाउं डेशन जापान शैिक्षक एक्चेन्ज तथा सिर्भस
एशोिशएसन
युर्उगाकू सेइ ज्यूताकु सोउगो होस्योउ
अन्तरार्िष्ट्रय िवद्याथीर्हरूका लािग स्कू ल पक्ष चािह ग्यारेन्टर बन्न सिजलो हुने
गिर सपोटर् प्रणालीको ब्यवस्था गिरएको छ।
☎03-5454-5275
http://www.jees.or.jp/crifs/index.htm

②िचबा िप्रफे क्चर अन्तरार्िष्टय एक्चेंज सेन्टर

िचबा िप्रफे क्चर िवदेशी िवद्याथीर् बसोबास सल्लाहकार कायार्लय
िचबा िप्रफे क्चरमा अन्तरार्िष्ट्रय अध्ययनरत िवद्याथीर् तथा कायर्रत
ब्यिक्तहरूको लािग कोठा खोज्ने सपोटर् फ़ु दोउसानले गिरन्छ।साथै जापानी
भाषा, अ्ग्रेजी भाषा, िचिनयाँ भाषा र कोिरयाली भाषामा बसोबासको लािग
चािहने जानकारी उपलàघ गराइर्एको छ।
☎043-297-0245
http://www.mcic.or.jp/

इन्ट्रेस कपोर्रेिटभ फाउं डेशन जापान रेन्टल हाउिजगं म्यानेजमेन्ट
एसोिसएशन क्योटो शाखा
बुकेन सिर्चङ साइट HOUSE navi
क्योटो क्षेत्रमा इन्टरनेट माफर् त जापानी भाषा, अंग्रेजी भाषा, िचिनयाँ भाषा,
कोिरयाली भाषा र उत्तर कोिरयाली भाषामा कोठा खोज्न सक्नुहुन्छ। साथै
िबिभन्न भाषाले सपोटर् गनर् सिकने फ़ु दोउसानहरूको पिरचय तथा बसोबासको
िविभन्न जानकारीहरू उपलब्ध गराइएको छ।

③पिब्लक

☎075-211-4774
http://housenavi-jpm.com/
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आवश्य2क फारम
यो कागजमा लेख्नुहोस् । पसल (घरजग्गा खिरदिबक्री कम्पनी) को कमर्चारीलाई देखाऔं ।

िवदे श ी नागिरकले ले ख्ने
तपाईं कस्तो कोठा / घरमा बस्न चाहानुहुन्छ ?

② स्थान / ठाउँ
③ िकिसम

कु ल गरे र (
)ये न [ ¥] जित ितनर् सक्छु ।
* जापानमा कोठा भाडा बाहे क पिन साझा सु ि वधा शु ल्क तथा
व्यवस्थापन शु ल्क लाग्छ ।
स्टे श नको निजकमा बस्न चाहान्छु ।
) िमने ट जित भए राम्रो हुन्छ ।

स्टे श नदे ि ख पै द ल (

□ साना एपाटर्मेन्ट / ठू ला एपाटर्मेन्ट

□ घर / िसङ्गो घर

④ 2 तला...)

) तला भए राम्रो हुन्छ ।
□(
□ जित तला भएपिन राम्रो हुन्छ ।

⑤ क्षे त्र फल

（

⑥ कोठाको सङ् ख्या

कोठाहरू (

⑦ कोठाको शैली

□
□

जापानी सं स्कृ ितको कोठा
जुन भएपिन हुन्छ

⑧ शौचालय

□

पिश्चमा तिरका

⑨ बाथरूम

□ चािहन्छ

□ नभएपिन हुन्छ

⑩ एयर कं डीशनर

□ चािहन्छ

□ नभएपिन हुन्छ

अग्लाई(1 तला,

⑪

तपाईंसँ ग बस्ने
व्यिक्त

（

）m2 जितभए राम्रो हुन्छ ।

) वटा चाहान्छु ।

□

□

वा पिश्चमा सं स्कृ ितको कोठा

वा जापानी तिरका

□

जुन भएपिन हुन्छ

) जना □ पिरवार □ िमत्र □ अन्य

⑫ डेिबट ग्यारेन्टी

□ ग्यारेन्टी बिसिदने कम्पनीको उपयोग □ गछु र् जमानतको व्यिक्त छ

⑬ अविध

म(
) साल (
) मिहना (
)
) वषर् जित भाडामा िलन चाहान्छु ।
तािरखदेिख (

सुरुमा ितनेर् रकम
⑭ (सम्झौता गदार्को
शुल्क)

कुल गरेर (
) येन [¥ ] जति तिर्नसक्छु ।
*जापानमा सुरुमा धरौटी रकम, थप रकम, कमिसन रकम आदि
लाग्नेछ ।

⑮ महत्वपूणर् सतर्

Nepali

प्रित मिहना ितनुर् प नेर्

① पै स ा (भाडा)

①देखि ⑨मध्यको (

) सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ (
) दोस्रोमा महत्वपूर्ण छ (
) तेस्रोमा
महत्वपूर्ण छ
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िवदे श ी नागिरकले ले ख्ने

तपाईंको बारेमा लेख्नुहोस् ।

（

）

□ स्थायी कमर्चारी □ अनुबन्धका कमर्चारी □ सुपुदर्गी कम्पनीबाट खटाइएका
□ कमर्चारी □ पाटर्-टाइमका कमर्चारी अन्य

जापानी भाषा बोल्न सक्नुहुन्छ ? कित बोल्न सक्नुहुन्छ ?
□ राम्रोसँ ग बोल्न सक्छु

□ अिलअिल बोल्न सक्छु (दैिनक जीवनयापनका कु राकानी जित)

□ सिक्दनँ

जापानी भाषा पढ्न सक्नुहुन्छ ? कित पढ्न सक्नुहुन्छ ?
□ खान्जी पिन सक्छु

□ िहरागाना भए सक्छु

□ सिक्दनँ

घरजग्गा खिरदिबक्री कम्पनीको कमर् च ारीले ले ख्ने ।
घर कोठा भाडा सम्बन्धी जानकारीको यस पचार्मा राम्रो कोठा छ ? छ भने
अकोर्पटक (जापानी भाषा बुझ्न सक्ने) कसैलाई सँ गै िलएर आउनुहोस् ।
अिहले वािञ्छत कोठा छै न (तपाईंको सतर्सँग मेल खाँदैन ।)
अिहले वािञ्छत कोठा छै न (तपाईंको सतर्सँग मेल खाँदैन ।)(

) m को कोठा(
स्थानमा(
फे िर एकपटक िबचार गरौं ।
2
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)

)येन[¥ ] जित लाग्छ । सतर्को बारेमा

N23
बसाइर् स राइमा आवश्यक कागजातको चे क ि सट
तलको चे क (☑) हे नुर् ह ोस् । त्यो कागजपत्र ि नकाल्नु ह ोस् ।

व्यिक्त स्वयं
भएको पुिष्ट
गिरन्छ

तपाईंको
कायार् ल य /
ि वद्यालय
पु ि ष्ट गि रन्छ

आयआजर् न
तथा तलब
पु ि ष्ट गनेर्
कागजातहरू

आवश्यक
कागजात

कागजात सू च ी

①

पासपोटर्

②

ि नवास काडर्

③

कामर् च ार ी प्रमाणपत्र

④

हालको स्कु लको प्रमाणपत्र

⑤

कायर् योग्यता प्रमाण पत्र

⑥

योग्यता बाि हरको गि ति बि ध
इजाजतपत्र

⑦

कर स्रोतको ि लष्ट

⑧

तलब ि ववरण पत्र

⑨

कर प्रमाणपत्र

⑩
⑪

Nepali

न

अि घल्लो वषर् क ो कर ि फतीर्को
प्रि ति लि प
तलब भु क्त ानी प्रमाण पत्र (योजनारत)
* अब देख ि काम गर न् े व्य क्त ि

⑫

बैं क को भु क्त ानी प्रमाणपत्र

⑬

छात्रवृ ि त्त अनु द ान प्रमाणपत्र

⑭

ि डपोि जट र बचत रकमको प्रमाण
(पासबु क को प्रि ति लि प)
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5

भाडा कोठाको करार चे क पत्र
※करार िववरण अनुसार थपघट गरेर प्रयोग गनुर्होस्।

नं

िववरण

बुझें

कोठामा िछनेर् बेलामा, बस्ने बेलामा
①

हरेक मिहना○○ िदनमा अकोर् मिहनाको रकम भुक्तानी गनुर्पछर् । रकम ○○ येन
(भाडा रकम○○येन○○ खचर्○○येन)

②

िबजुली, ग्याँस, धाराको करार प्रिक्रया आफै ले गनुर्पछर् । यो करार घर भाडाको मात्र हो।

③

जूता फु कालेर कोठा िभत्र प्रवेश गनुर्होस्।

④

यो कोठा, अरू ब्यिक्तलाई भाडामा िदन पाउने छै न् ।

⑤

पिरवार, नातेदार र साथीहरू यो कोठामा बस्न पाउने छै न।्

⑥

घर पालुवा लगायत अरू जनावरहरू पाल्न पाउने छै न।्

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

जल्ने फोहर (
) बार, नजल्ने फोहर चािह ○हप्ता (
) बार, िरसाइकल फोहर
चािह (
) बारमा फािलन्छ।
कु नै ठू लो आवाज निनकाल्नु होस्। िवशेष गरी, राित ○बजे बाट िबहान○ बजेसम्म
िनकाल्न पाउने छै न।्
बरान्डा, भयार्ङ, बल्कोिन लगायतमा सामानहरू नराख्नुहोस्।
कोठा सफासुघरमा राखेर प्रयोग गनुर्स। साथै कोठामा जोिडएका सुिबधाका सामानहरू
(○○, ○○) हरू उिचत रूपमा प्रयोग गनुर्होस्।
लामो अविध (○ एक हप्ता भन्दा मािथ) कोठामा बसोबास गनर् नफिर्कने बेलामा घर छोडेर
जानु अगािड ○○ तािरकमा सूचना िदनुहोस्।

कोठा छोड्ने बेलामा (बसाइर्सराइर्को बेलामा)
⑫

बसाइर्सराइर् गनर्○ मिहना अगािड जानकारी गनुर् पछर् । पत्रमा लेखेर○○ लाइर् बुझाउनु
पछर् ।

⑬

करार समािप्त समय (○ तािरक) िभत्रमा बसाइर्सराइर् गनुर् पछर् ।

⑭

कोठामा के ही पिन सामानहरू बाँिक गनर् पाउने छै न। फोहर पिन बाँिक नगनुर् होला।

⑮

कोठाको साँचो○○ लाइर् बुङाउनुहोस्।

⑯

यिद कोठामा फोहर वा दाग भएमा त्यसको ममर्तको लािग िडपोिजत रकम (करार गरेको
बेलामा घरपितलाइर् िडपोिजतको रूपमा िदइराखेको रकम) बाट ितनर् लगाइन्छ। उदाहरणको
लािग चुरोटको दाग वा बास्ना धेरै भएको बेला, क्रसको रूपमा रकम भुक्तानी गनुर् पछर् ।

मािथ उल्लेिखत िनयमहरू पालन गनेर् कु रामा सहमित/ बाचा गदर्छु।

िमित
घरको नाम
नाम वा सिह
इमेल,ठे गाना
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बषर्

मिहना

तािरक
नं कोठा

N25

पहिले नै बनाइसकेको
नाम

फोन नं

（

）

मोबाइल नं

（

）

（

）

Nepali

ठेगाना

पासपोर्ट नं
अफिस वा स्कल
ू को नाम

स्थान
फोन नं

जापानमा आपतकालिन सम्पर्क ठेगाना
नाम
फोन नं

（

）

आफ्नु देशको आपतकालीन सम्पर्क ठेगाना
नाम
फोन नं

（

）
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