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नेपाली भाषा

N01
कोठा खोज्नको गाइड बुक
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परिचय

कोउएकक जाईदानहोउजजन ननहोन चिन्ाइ ज्युताकयु  खानरी क्ोउखाई, 

निदेशीहरुको ननजी भाडा आिासको बसाइको सरलता र सयुरक्षित स्थिरको 

बसोबासको प्रबर्धन गददै आईरहेका छौ ।

यस गाइड बयुकमा तपाईहरुलाई जापानमा भाडाको कोठा खोज्नको लागग 

आिश्यक पनने निक्भन्न आरारभूत ज्ान तथा उपयोगी जानकारीहरुको बारे 

ररैे कयु राहरु लेखखएको छ ।

जापानको कोठा भाडाको सम्ौता आफनो देशको भन्ा अलग् ैर निशेष 

प्रकरिया हुन सकछ । यो गाइड बयुक पढ्नयु भए पछछ कोठा खोजाइ शयुरु गरी 

हेनयु्ध होला।

ननश्चय पनन यो गाइड बयुकले जापानमा कोठा खोज्न सजजलो हुनेछ र नया ँ

कोठामा बसाइ सराई गनयु्ध भए पनन छरछछमेककसँग सयुमरयुर सम्बन्ध बनाउन 

सक्यु  हुनेछ।

तपाईहरुले िाहनयु भएको जस्ो कोठा पाउनको लागग, हामी सर ै

तपाईहरुको साथ कदई रहनछौ ।

कोउएकक जाईदानहोउजजन ननहोन चिन्ाइ ज्युताकयु  खानरी क्ोउखाई
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कोठा खोज्न देखख लिएि कोठामा सरुनु सम्म
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कोठाका आवश्यक कुिाहरुको चेकलिस्ट

कोठा भाडामा छलदाकँो प्रकरिया / सम्ौताको प्रकरिया

सम्ौता गनने बलेा िाकहने कागजपत्र र शयुल्क 

कोठा सनने बलेाको प्रकरिया

कोठा सराइ पछछको बस् ेननयम

कोठा सराइ (कोठा छोड्ने) को प्रकरिया

भाडाका कोठाहरुको प्रकार र कोठाको रुपरेखाहरु हनेने तररका

कोठा भाडामा छलने बलेा जान्नयु पनने फयु दोउसान (कोठा 
खोज्दिने पसल) मा प्रयोग गररने शब्दहरु

※N18 को मोटो अषिरमा रका्ध भ एको शब्दहरु “       कोठा भाडामा छलने बेला जान्नयु पनने 
फयु दोउसानमा प्रयोग गररने शब्दहरुयु ” को स्पष्ीकरण पढ्नयुहोला।

7
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1कोठा खोजाइ देखख लिएि कोठामा सरुनुसम्म

कोठा भाडामा लिदाकँो प्रक्रिया / सम्झौताको प्रक्रिया1
आवास भाडामा लिदँाको प्रक्रिया

कोठा भाडामा लिर चाहरे ववदेशीहरु फुदोउसार कम्परी

“िेल्कम चिन्ाइ्ध” को 
होमपेजमा 
निदेशीहरुलाइ्ध कोठा 
गमलाई कदने फुदोउसार 
कम्परीको खोजज गरी 
सम्पक्ध  गनने

इन्टरनेटमा रहकेो 
फयु दोउसान जानकारी 
साइट हेरेर कोठा खोज्ने

शहरको फुदोउसार 
कम्परीहरुमा हने्ध जाने

इच्ा बमोजजमको कोठा 
भेकटएमा, फुदोउसार 
कम्परीलाई सम्पक्ध  गनने

आफयु लाई िाकहएको कोठाको अिथिा बताउने आफयु लाई िाकहए 
बमोजजमको कोठाहरुको 

कागजपत्र देखाउन 
लगाउने 

परीषिण

ननण्धय

महत्वपूरनु बुँ दाहरुको 
ववविर

सम्ौता सम्बन्न्धको 
नििरण प्राप्त गनने

कोठाको प्रारस्भिक अिलोकन गन्ध जाने

अगग्म बयुककङ गनने

सम्ौता गन्ध िाहनयु हुनछ भने,
आिेदन फारम भनने

सम्ौता पत्र घररनी र भाडादार दिुैलाई सयुरक्षितका साथ राख्न कदईनछ

कोठाको िाबी छलएर बसाईसराई गनने

※ररैे जसो आिेदन गनने समयमा ग्ािेटि (साक्ी) आिश्यक पनने गछ्ध  ।

※आवेदर शुल्क नतनयु्ध पनने अिथिा पनन हुन सकछ । 

सम्ौतामा हस्ाषिर गरर डडपोजजट, िेइक्कर, एजेन्ट शुल्क, क्वत वबमा शुल्क, कोठा भाडा,
साधािर सेवा शुल्क आकद आिश्यक रकम नतनने
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1 कोठा खोजे्न तरिका

●निदेशीहरुलाई कोठाको पररिय गनने अथिा खोजजकदने फुदोउसार कम्परीहरुको जानकारी 
प्रकाक्शत गररएको “िेल्कम चिन्ाइ” नामक होमे पेज छ । प्रयोग गरेर हनेयु होला ।
“िेल्कम चिन्ाइ” जापाननज, अगं्ेजी, चिननया ँर कोररयन भाषामा प्रकाक्शत गररएको छ ।

http://www.welcome.jpm.jp/english/

●इन्टरनेटको फयु दोउसान जानकारी साइटहरु बाट पनन कोठा खोज्न सक्यु  हुनछ ।
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●निदेशीहरुलाई भाडामा स्ीकार गनने कोठाहरु राखेको इन्टरनेटहरुमा आफूलाई िाहकेो जस्ो 
कोठा पाउनयु भएन भने, शहरमा रहकेो फुदोउसारहरुमा गएर आफूलाई िाकहने कोठा खोज्न 
लगाऊ।
फुदोउसार पसिहरुमा बाकहरबाट देखखने गरर भाडामा कदने कोठाहरुको निक्भन्न जानकारीहरु 
टासँसएको हुनछ। त्ो हनेयु्ध भएमा,आफूलाई बस् मन लागेको एररयाको भाडा कनत जनत लाग्े 
रहछे भन्न ेकयु रा भयुझ्न सक्यु  हुनछ।

●यकद तपाई निदेशी निद्ाथथी हुनयुहुनछ भने, तपाईको स्यु लका सरलाई भाडामा बस् गमलने 
कोठाहरुको जानकारी छ कक बयुझ्नयु होला।

●फुदोउसार कम्परीमा जाने बलेा अछल राम्ो लयुगा लगाएर जानयु भएमा, कम्पनीका माननसहरूमा 
पकहलो रारणा राम्ो पछ्ध।

●फुदोउसार कम्परीमा जादँा यकद आफूलाई जापानी भाषा आउदैन भने, जापानी भाषा आउने 
मानछेलाई संगै छलएर जाऔ।ँ

●आफूलाई कस्ो कोठा िाकहने हो, नजजकको से्शन, भाडा, सयुनिरा आकद राम्ो संग भनौ ँ।
aपेज २१ - २२ को कोठाका आिश्यक कयु राहरुको िेकछलस् पकहलै भरेर फुदोउसार 
कम्परीको मानछेलाई देखाउँदा राम्ो हुनछ।

●फुदोउसानमा सामान्य रुपमा हजूरको बारे ननम्न प्रस्हरु सोसरनछ।
तपाईं को नाम, काम, सँगै बसे् व्यक्ति (संख्ा), आम्ानी, जापानी भाषा बोलने षिमता, 
ग्ािेन्टि छ छैन, पररियपत्र, कोठा खोज्नको कारण इत्ादी।

●आफनो आिश्यकता अनयुसारको कोठा पाइएमा प्रारस्भिक अिलोकन गन्ध सक्यु  हुनछ । प्रारस्भिक 
अिलोकनलाई पैसा लागै्न । कोठा हेरेर मन नपरेमा छाड्न पनन सक्यु  हुनछ।

2 फुदोउसार कम्परीमा जादँा

3 खोज्न ुभएको कोठाको अवस्ा

4 फुदोउसार कम्परीमा तपाईंिाई सोधधरे प्रस्

5 कोठाको वररिक्र
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●कमप्युटरबाट बनाएको चित्र र िास्निक कोठामा फरक पन्ध सकछ। त्स कारण राम्ो संग 
ननररषिण गनयु्धहोस ्।

●प्रास्भिक अिलोकन गदा्ध कोठा मात्र नभई, िरपरको िातािरण, सयुनिरा पनन अिलोकन 
गनयु्धहोस ्। से्शन, बस स्प, सयुपरमाकने ट, कंनबनी स्ोर, अस्पताल, बैंक हुलाक, पाक्ध  आकद कता 
छ सब ैसोरौ ।

●यकद तपाईलाई कोठा मन परेको छ भने कोठा छलने प्रकरिया शयुरु गनयु्धहोस ्।
भाडा छलने बलेामा कम्पनी र घर रनीले तपाईको केकह जािं छलने गछ्ध  र यकद तपाईं त्ो जािँमा 
उत्ीण्ध हुनयु भयो भने कोठा छलन सक्यु  हुनछ।

●सामान्यतया सम्ौता गनने बलेा ग्ािेन्टि (साक्ी) जरुरी पद्धछ । यकद आफनो साक्ी बस् ेकोकह 
छैन भने कोठाको ग्ािेन्टि बसे् कम्परीमा ग्ारेन्टर सयुनबराको लागग अनयुरोर गन्ध पनन सक्यु  हुनछ 
। यस बारेमा फुदोउसार कम्परीलाई सोररे हनेयु्धहोला।

●कोठाको सम्ौता गन्ध अगाडी फुदोउसार कम्परीले तपाईलाई केकह महत्वपूण्ध बयुँ दाहरुको 
व्ाख्ा गनने गछ्ध  । नबय्ु केो कयु रा भ एमा त्कह बलेा पया्धप्त रुपमा सोरौ ँ।

6 कोठा भाडाको वरवेदर

7 महत्वपूरनु बुँ दाको ववविर
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●कोठा भाडामा छलदा ँसम्ौता गनयु्ध पनने हुनछ। सम्ौता पत्र भनेको घररनी र भाडादार बीि 

भएको प्रनतज्ाहरू स्पष् लेखखएको कागजपत्र हो। सम्ौताको सब ैकयु राहरु आफूले पढेर, बय्ु रे 
मात्र सम्ौतापत्रमा हस्ाषिर गनयु्ध पछ्ध। हस्ाषिर गनयु्ध भनेको तपाईले सम्ौताको सब ैकयु रा भयुझ्नयु 
भएर त्सको पालना गछयु्ध  भन्न ेकयु रा बयुज्नछ। यकद तपाईले फुदोउसार कम्परीबाट कोठा छलन 
लग्यु भएको हो भने केकह सेवा शुल्क लाग्े गछ्ध।

●महत्वपूरनु बुँ दाको ववविर गनने बलेा तथा सम्ौतापत्रमा हस्ाषिर गनयु्ध भन्ा अगाडी, तल 
लेखखएका कयु राहरु पयुनष् गन्ध जरुरी हुनछ।
-तपाईले गनयु्ध भएको सम्ौता साधािर भाडा सम्झौता हो कक वरयममत पटे् सम्झौता
-सम्ौतापत्र हस्ाषिर गनने बलेामा कनत पैसा नतन्ध पनने हो, पुरस्ानुपरा शुल्क नतन्ध पनने भएमा 
कनत जनत पनने हो

-साधािर भाडा सम्झौता हो भने, अद्ािसरक गनने बलेा रवीकिर शुल्क नतन्ध पनने हो कक हनै, 
यकद नतन्ध परेमा कनत जनत नतनयु्ध पनने हो

-कोठाको आकृनत पररित्धन गनने, सम्बन्न्धत मानछे बाहके अरु मानछेलाई बसाउने इत्ाकद 
ननषेसरत कयु रा बारे

-कोठा पुरस्ानुपराको पररस्थिनतहरु बारे
पछछ केकह समस्ा नआउनको लागग कोठा छोडेर जाने बलेाको पुरस्ानुपरा शयुल्क बारे पकहले नै 
सब ैकयु रा बय्ु रे राख्नयु आिश्यक छ।

बुँ दा ववविर

घर भाडा सम्ौता 
गदा्ध िाकहने 
कागजपत्र

जापानमा निदेशी दता्ध गरेको कागज (जाइययो काड्ध), पासपोट्ध, आय 
प्रमाणपत्र, निद्ाथथी प्रमाणपत्र, इत्ादी।
साक्ीको आय प्रमाणपत्र र दता्ध गरेको छापको प्रमाणपत्र

घरभाडा सम्ौता 
गदा्ध लाग्े खि्ध

डडपोजजट, िेईक्कर, एजेन्ी शुल्क, बीमा शुल्क, भाडा, साधािर सेवा 
शुल्क इत्ादी एररया अनयुसार फरक फरक हुनछ तर माससक भाडाको ४ देखख 
७ मकहना जनत सामान्यतय लग्े गछ्ध।
सामान्यतया यो शयुल्कहरु सब ैनगद कक बैंकबाट नतनने गररनछ।

8 कोठा भाडाको सम्झौता

कोठा भाडामा लिदा ँचाक्हरे कागजपत्र ि िागे् शुल्क2



033

N09

N
ep
al
i

1 चावब प्राप्त गरने

कोठा सरने प्रक्रियाहरु3

●सम्ौता पत्र हस्ाषिर गरेपछछ तपाईले आफनो कोठाको िानब पाउन सक्यु  हुनछ। यो िानब कोठा 
छोडेर जाने बलेा फेरर घररनीलाई कफता्ध कदनयु पनने हुनाले नहराई राख्नयु होला।

●िानब छलने बलेा कम्पनीको मानछे सँगै एकिोटी कोठाको अिथिाहरुको जािँ गरी िेक छलस् 
बनाउनयु होला । कोठाको सरल चित्र बनाएर नबग्ेको, फोहोरहरु भएको ठाउँहरु लेखख, गमनत 
सकहत फोटो खखिेर राख्ो भने पछछ कयु नै समस्ा आउदा काम लागछ। कोठामा भएको 
उपकरणहरु राम्ो संग िलेको छ कक छैन सब ैजािँ गनयु्ध होस।्

●अनयुमनत नबना कोठाको िानबको प्रनतछलनप बनाउन पाउनयु हुने छैंन । यसको लागग घररनीको 
अनयुमनत छलन जरुरी हुनछ।

●बचत् लागू गन्धको लागग नबजयुली कम्पनीमा सम्पक्ध  गनयु्ध भई बचत् लागू गनने प्रकरिया गनयु्ध पनने हुनछ ।

●ग्ास लागू गन्धको लागग कोठा सनयु्ध भन्ा पकहले ग्ास कम्पनीमा सम्पक्ध  गरी, लागू गनने 
गमनतको जानकारी गराउनयु पछ्ध। ग्ासँ लागू गनने बेलामा, ग्ासँ कम्पनीको कम्धिारी आएर हेनयु्ध 
पनने हुनछ।

●पानीको लागग नजजकैको सरकारी काया्धलयको पानी निभागमा सम्पक्ध  गरेर पानी खोलाउने 
प्रकरिया गनयु्ध पनने हुनछ।

●सामान्यतया जापानमा कयु नै नया ँ ठाउँमा कोठा 
सरेर जाने बलेामा आफनो कोठाको तल मासथ बस् े
छछमेकीहरुलाई अक्भिादन गन्ध जाने िलन छ। 
अक्भिादनमा जादा ँआफनो नाम र थोरै पररिय 
कदए पयुगछ।

●छछमेकक चिनन राख्नयु भएमा पछछको लागग राम्ो 
हुनछ। बाकहर भेट हुने बलेामा पनन अक्भिादन 
गन्ध नभयुलनयु होला ।

2 बधति, ग्ास ि पारीको आवेदर

3 लिमेक्किाई अजभवादर
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●जापानमा सामान्यतया “छछमेकक संथिा” या “बाससन्ा संथिा” भननने आिास संगठन हुनछ।

●छछमेकी संथिा या बाससन्ा संथिा भनेको पररसर िररपरर पररपत्र बाडने (गानबस, बीमा 
कम्पनीबाट आएको सने्श, जानकारीहरुको पत्र), अपरार रोकथाम गनतनिसर र प्रकोप को 
प्रक्शषिण तथा िाडहरूमा छछमेकी भेटघाट हुने काय्धरिमहरु आयोजजत गनने गछ्ध।

●छछमेकी संथिा या बाससन्ा संथिाले गनने गनतनिसरहरु, थिानीय बाससन्ाहरूको सदस्ता शयुल्क 
द्ारा संिाछलत गररनछ।

●फोकोर फाल््े तररका आफू बस््े षिते्र (क्शर, गाउा,ँ िाडयु) अर्युसार फरक कयु नक् । कयु र् हदर् 

●फोहोर फालने तररका आफू बस् ेषिते्र (शहर, गाउँ, िाड्ध) अनयुसार फरक हुनछ । कयु न कदन कनत 
बलेा कयु न फोहोर फालने भन्न े कयु रा ननरा्धररत गररएको हुनाले, कोठा सनने बलेामा फुदोउसार 
कम्परीको मानछे, छछमेकी अथिा थिानीय सरकार काया्धलयमा सोध्युपछ्ध।

●तोककएको कदन र समय गमलाएर फोहोर फालनयु भएन भने, आफूले जनत राम्ोसंग फोहोर अलग 
गरेर फालेको भए पनन लगेर जादैन र जसका कारण छरछछमेकीसंग पनन समस्ा हुन जानछ । 
त्ही भएर कृपया निशेष ध्ान कदनयु होला ।

●ध्ान कदनयु पनने आिश्यक निषयहरू

●निदेशी बाससन्ाहरु ररैे भएको शहर, गाउँ, िाड्धहरुमा निक्भन्न भाषामा फोहोर फालने तररकाको 
पमप्टेहरु राखेको हुनछ। यसको लागग थिानीय सरकार काया्धलय तथा फोहोर संकलन 
काया्धलयमा सम्पक्ध  गनयु्ध होला।

-फोहोर फालने कदन र समय
-फोहोर फालने ठाउँ 
-कयु कहने फोहोर र नकयु कहने फोहोर अलग गनने

-फेरर प्रयोगमा आउने फोहोर (सससाको बोतल, क्ान्, 
प्ास्स्क बोतल, पगत्रका, इत्ादी) अलग गनने तररका

-ठयुलो समानहरु फालने तररका इत्ादी।

4 लिमेकी संस्ा / बाधसन्ा संस्ा

कोठा सिे पलिको बसोबास शैिीका वरयमहरु4

1 फोहोि फालरे तरिका



035

N11

N
ep
al
i

●सामूकहक गृह प्रबन्धमा बस्ा छरछछमेकी तथा कोठाको तल मासथ बस्हेरुमा सजजलै आिाज पयुग्े 
हुनाले, निशेष गरी रातीको समय र नबहानीपख ठयुलो सोरले हल्ा नगन्ध ध्ान कदनयु होस ्।

●उदाहरणको लागग, ठयुलो अिाज, भोज, टेछलक्भजन र रेकडयो, संगीतका सारन, भ्ाकयु म क्लिनर 
र लयुगा रयुने गमससन, बच्ाले िकिक गनने आिाज, जोडले ढोका खोलने लगाउने, राती नयुहाउने र 
यस् ैअरुहरु कयु राले गदा्ध हल्ा हुन जाने भएकोले ननकै ध्ान कदनयु पछ्ध।

●जापानको घरहरुमा ढयुसस ररैे आउने हुनाले (निशेष गरी गमथी समय), बलेा बलेामा कोठाको हािा 
पररित्धन गरर राख्नयु पछ्ध  । यकद त्सरी ढयुससहरु बस्ो भने पयुस्युपछ्ध। नपयुसेर त्नतकैमा छोड्नयु भयो 
भने, दागहरु बस् ेहुनछ र त्सको लागग तपाई आफै जजम्िेार हुनछ ।

●ररैे जस्ो कोठाहरुको क्भत्ामा ककला ठोक् तथा रंगहरु लगाउन ननषेसरत गररएको हुने हुदा, 
भाडा सम्ौता पत्रको ननषेसरत नििरण राम्ोसंग हेनयु्ध होस ्।

●भाडा सम्ौता गनने बलेामा राखेको व्क्ति बाहकेको मानछेसँग बस्,े आफूले भाडामा छलएको 
कोठा अरुलाई भाडामा कदने गययो भने, त्ो सम्ौताको उलं्घन गररएको मानननछ ।

2 होहल्ा सन्भनुमा सावधारी

3 कोठाको प्रयोग गरने तरिका
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●चिल्ो तथा खानाको फोहोरहरु ससर ैनालीमा पठाउनयु हुदैन। चिल्ो पदाथ्धहरु पगत्रका अथिा 

अरु कयु नै कागजहरुमा सोरेर त्सलाई कयु कहने फोहोरहरु संग फालनयु पछ्ध।

●कडा बास्ा तथा रयुिा ँआउने खानाहरु पकाऊदा रयुिा ँबाकहर फालने पंखा िलाई, कोठामा गन्ध 
बस् नकदन ध्ान कदनयु होला।

●बाथरूमको नालीमा कपाल तथा अन्य कयु राहरु पठाउनयु हुदैन।

●शौिालयमा शौिालय कागज भन्ा अरु कयु राहरु बगाउनयु हुदैन।

●यकद नाली जाम भयो भने पानीको अनतप्रिाह हुन जानछ जसले गदा्ध छरछछमेकीलाई पनन 
समस्ा पन्ध जानछ । तल्ो तल्ाको कोठामा केकह षिनत पयुग् गयो भने त्सको जजम्िेार तपाई 
आफै हुनछ र षिनतको खि्ध पनन आफैले बहेोनयु्ध पनने हुनछ।

●ररैे जना बस् े घरमा आफनो कोठा बाहेकको हल, ससढी सा्ा षिते्रमा पन्ध आउँछ । यस्ा 
ठाउँहरुमा फोहोर तथा व्क्तिगत सम्पचत्हरु राख्नयु हुदैन । सा्ा षिते्र आपतकालीन समयमा 
भाग्े माग्धको रूपमा प्रयोग हुनछ ।

●बरन्ा पनन आपतकालीन समयमा भाग्े माग्धको रूपमा प्रयोग गररने गररनछ। कृपया यस्ा 
आपतकालीन समयमा भाग्ेको लागग प्रयोग गररने माग्धहरूमा सामानहरु नराख्न अनयुरोर गद्धछयु  ।

4 भान्ा कोठाको प्रयोग गरने तरिका

5 बाथरूम तथा शझौचाियको प्रयोग गरने तरिका

6 सा्ा के्त्र ि बिन्ाको प्रयोग गरने तरिका
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●कोठा छोड्ने बलेामा घररनी अथिा फुदोउसार कम्परीलाई सम्ौतापत्रमा लेखेको ननक्ित 
अिसर (लगभग १ देखख २ मकहना अगाडी) क्भत्र कोठा िोडरे् जारकािी कदनयु पछ्ध।

●कोठा छोड्नयु १ हप्ता अगाडी सम्मा नबजयुली, ग्ास, पानी कम्पनीहरुमा सम्पक्ध  गरी बन् 
गराउन लगाउनयु पछ्ध।

●कोठा छोड्ने कदन नबजयुली, ग्ास, पानी कम्पनी अथिा सरकारी काय्धलायको मानछेहरु आएर 
बन् गनने प्रककया गछ्ध  । तपाईले त्ो कदनसम्को शयुल्क नतनयु्ध पनने हुनछ।

●ननजश्चत टेछलफोन लाइनहरुको लागग, सम्ौता गरेको टेछलफोन कम्पनीमा सम्पक्ध  गरी थिानातंरण 
प्रकरियाहरु गनयु्ध पछ्ध।

●मोबाइल टेछलफोनको लागग, सम्ौता गरेको टेछलफोन कम्पनीमा सूचित गरेर ठेगाना पररित्धन गराउनयु पछ्ध।

●इन्टरनेटको लागग, सम्ौता गरेको प्रदायकलाई सूचित गरेर ठेगाना पररित्धन इत्ादी गराउनयु पछ्ध।

●हुलाक काया्धलयमा मेलको थिानान्रण गनयु्ध पछ्ध  । यसो गना्धले आफनो पयुरानो ठेगानामा पठाइएको 
मेलहरु पनन ननजश्चत अिसर क्भत्रमा नया ँठेगानामा पठाईनछ। (जापान क्भत्र इत्ादी)

●फनथीिर लगायत अरु ठयुला फोहोर िस्युहरू, ठयुला संख्ाको फोहोरहरु भएमा नजजकैको सरकारी 
काया्धलय तथा फोहोर संकलन काया्धलयका व्क्तिलाई सम्पक्ध  गरी फोहोर ननपटाउने निसरहरू 
ननजश्चत गनयु्धहोस ्।

●फोहोर छलन आउने कदन कोठा सनने भन्ा पछछ हुन गएको खन्मा घरबकेट िा घरको अरीषिकसँग 
सलाह गरौ ँ।

1 िाडरे् सूचरा

कोठा िोडरे् (खािी गरने) प्रक्कया5

2 बधति, ग्ास ि पारी बन् गिाउरे

3 टेलिफोर ि इन्टिरेटको प्रक्रियाहरु

4 हुिाकको प्रक्रिया

5 ठूिो फोहोि वस्हुरूको आवेदर
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●कोठा सनने काम उज्ालोको समयमा नै सकाऔ ँ। राती सामानहरु सादा्ध छछमेकीहरुलाई बारा 

पन्ध जाने हुनाले त्स्ो नगनयु्ध होला ।

●आफनो सब ैसामानहरु सारे पछछ कोठाको सरसफाई गनयु्धपछ्ध। कयु नै पनन फोहोर छोड्नयु हँुदैन।

●कोठा छोडेर जाने बलेामा कोठाको िाबी कफता्ध गनयु्ध पननेहुनछ।

●मूल अिथिाको पुरस्ानुपरा भन्नाले कोठा छोड्ने बलेा हजयुर आफैले गदा्ध भएको कोठाको षिनत 
तथा नबग्ेको ठाउँहरु सब ैआफैले बनाई कदने भन्न ेअथ्ध हो । कोठा छोड्ने बलेा कम्पनीको मानछे 
तथा घररनी आएर कोठाको अिथिा, फर्निर तथा उपकरणहरु मूल अिथिामा छ, छैन भनेर 
हेन्ध आउने गछ्धन।

●कोठा छोड्ने समय, ससद्ान् अनयुसार डडपोजजट राखेको रकम कफता्ध आउने गछ्ध  । तथानप, 
पुरस्ानुपरामा लाग्े खि्ध अथिा कोठामा छोड्नयु भएको सामानहरु फालन लागेको खि्ध, इत्ादी 
खि्धहरु डडपोजजटबाट घटाईनछ । केकह गरर पुरस्ानुपराको खि्ध डडपोजजट रकम भन्ा बढी लाग् 
गएको खन्मा, कमी भएको रकम सब ैआफैले छयु टै् नतनयु्ध पनने हुनछ ।

●अपाट्धमेन्ट भनेको सामान्यतया काठ िा प्रकाश स्ील फे्मले ननमा्धण गरेको सामूकहक आिास हो 
। जसलाई “हाईियु” िा “को-पो” पनन भन्न ेगररनछ ।

●मेनशन भनेको मजबतू कंरिीटले ननमा्धण गरेको सामूकहक आिास हो ।

6 कोठाको सिसामार सारने

7 चाबी डफतानु तथा परिसि खािी गरने

8 डडपोजजट िकमको क्हसाब

भाडा आवासहरुको प्रकाि ि कोठाको रूपिेखा पढरे् तरिका6

1 अपाटनुमेन्ट ि मेनशर को फिक
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●जापानमा कोठाको रुपरेखा “2LDK”आकद भनेर उले्ख गररनेछ।

●“L” भनेको बठैक कोठा “D” भनेको खाना खाने कोठा “K” भनेको भानछा कोठा भन्न े
भयुज्नछ। “DK” भन्नाले खाना खाने कोठा र भानछा कोठा भएको कोठा भन्ने भयुज्नछ। 
“LDK” भन्नाले बठैक कोठा, खाना खाने कोठा र भानछा कोठा भएको कोठा भन्न ेभयुज्नछ।

●“1DK” “2LDK” जस्ा 1, 2 अंक अगाडी जोडेको छ भने यसले स्तन्त्र कोठाको संख्ा 
देखाउँछ । उदाहरणको लागग 2LDKभन्नाले बठैक कोठा, खाना खाने कोठा र भानछा कोठा 
बाहके अकयो दईु ओटा कोठा छ भन्न ेभयुज्नछ।

निदेशी शैछलको कोठा

मूल ढोका

LDK
बठैक कोठा,

डाइननङ,
भानछा कोठा

बाथरुमशौिालय

मयुख हात रयुनें कोठा

बालकनी

※प्रकाक् शत रुपरेखाको च ित्र एउटा उदाहरण मात्र हो।

झ्ाल

सामान राख्ने 
दराज

सामान राख्ने दराज सामान राख्ने 
दराज

सामान राख्ने 
दराज

कररडोर

हल

2LDK

िाससङ् मेससन 
राख्ने ठाउँ

2 कोठाहरुको रुपिेखाहरु हेरने तरिका

जापानी शैछलको कोठा
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●जापानमा कोठाको आकार नाप्नको लागग िग्ध मीटर(m2) मात्र नभएर “जो” अथिा “ियुबो” 

भन्न ेएकाइ पनन प्रयोग गररनछ।

●“जो” भनेको एउटा म्ाट को एकाइ हो, जसको आकार १८० से.मी. ×९० से.मी. हुनछ। (यो 
आकार भन्ा सानो आकारको म्ाट पनन हुनछ) यसको प्रयोग कोठाको आकार नाप्न गररनछ।

●“ियुबो” भने जग्ाको आकार नाप्नको लागग प्रयोग गररनछ। १ ियुबो भनेको लगभग ३. ३ m2 हुनछ।

●जापानी शैलीको कोठा भनेको जापानी म्ाट ओछ्ाएको कोठा हो ।

●निदेशी शैलीको कोठामा भने फश्ध तथा कापनेट ओछ्ाएको हुनछ ।

●सामान्यतया जापानको बाथरूम, बाथटब र नयुहाउने ठाउँमा निभाजन गररएको छ ।

●बाथटबमा तातो पानी जम्ा गरर, कपाल र शरीर नयुहाउनको लागग भने बाथटब भन्ा बाकहर 
प्रयोग गररनछ। स्ाम्पयु िा साबयुन राम्ोसंग पखालेर मात्र बाथटबमा पस् ेगररनछ ।

●यकद एकजना भन्ा बढी मानछे बाथटबमा पस् ेहो भने, बाथटबको पानी नफाछल अकयो मानछेको लागग 
नन प्रयोग गन्ध सककनछ।

3 कोठा आकािको एकाइहरु (जो, चुबो)

4 जापारी शैिी ि ववदेशी शैिीका कोठाको फिक

5 जापारको बाथरूम
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●जापानी शैलीको शौिालय प्रयोग गदा्ध, डोम (उठेको भाग) अगाकड पारेर बस्युपछ्ध।

●जापानीको घरहरु मूल ढोका देखख हल 
सम् िा कोठा क्भत्र प्रिेश गन्ध एक कदम 
मासथ िढ्नयु पनने गरर ननमा्धण गरको हुनछ । 
मूल ढोकामा जयुत्ा खोलेर मात्र कोठा क्भत्र 
खखररनछ । जापानमा माननसहरू ससर ै
भयुईमा बस् े अथिा ओछ्ान ओछ्ाएर 
आराम गनने गछ्धन । त्कह भएर सरैं जयुत्ा 
मूल ढोकामा खोलने गररनछ । जयुत्ा 
लगाएर कोठाहरुमा पस् गमलै्न ।

●साइकल पार्कग गदा्ध आफनो तोककएको षिते्रमा राख्नयुपछ्ध। तोककएको स्स्करहरु टास्यु पनने जस्ा 
ननयमहरु भएमा, तपाईले ती ननयमहरुको पालना अिश्य गनयु्ध पनने हुनछ ।
त्स् ैगाडीहरुको लागग भने पार्कग गनने ठाउँ भाडामा छलनयु पनने हुनछ । (ररैे भएको खण्डमा 
शयुल्क लाग्े गछ्ध) िररपरर पार्कग गनने ठाउँ खाली भए पनन, आफूले भाडामा छलएको छैन भने 
पार्कग गन्ध पाउनयु हुने छैन ।

6 जापारी शैिीको शझौचािय

7 जतुिा िगाएि पस् वरषेध

8 साइकि पार्कग के्त्र
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[फुदोउसार तेर]्(कोठा खोज्दिरे पसि)

कोठा भाडामा कदने तथा घर जग्ा बिेनबखन गनने पसल हो ।

[िेन्ाइ होस्ोवरर](जमारत बसे् व्यक्ति)

कोठाको भाडा अथिा कोठा छाड्ने समयमा मम्धत संभार गन्ध लाग्े खि्ध नतन्ध नसकेको खण्डमा 
नतररकदने व्क्ति अथिा जमानत बस् े व्क्ति हो  । कोठा छलने समयमा जमानत बस् े व्क्ति 
आिश्यक पद्धछ र उति व्क्तिको तोककएको न्ययुनतम आय हुनयु पनने हुनछ ।

[मोधसकोमीक्कर](आवेदर शुल्क)

सम्ौताको अगग्म बयुककङ गनने बलेा फयु दोउसान कम्पनीले केकह शयुल्क छलने गनने गछ्ध  ।
यकद सम्ौता सफल नभ एको खण्डमा पैसा कफता्ध आउने, नआउने पकहले नै बय्ु रे राखौ।ँ 

[ज्युोउ जजको सेचुमेइ](महत्वपूरनु बुँ दाहरुको ववविर)

कोठा भाडामा छलने समय संबन्न्धत पसलको व्क्तिले भाडादारलाई केकह महत्वपूण्ध ननयमहरुको 
जानकारी गराई हस्ान्रण गनने गररनछ । कोठामा भएको समान, सयुनबरा र कडपोजजट गररएको पैसा 
ककहले, कसरी कफता्ध आउने हो भन्न ेकयु राहरुको जानकारी कदने हुदा राम्ोसंग सयुन्नयु होस ्र नबयुजकेो 
खण्डमा प्रश्न गनयु्धहोला ।

धसक्कक्कर ्[होस्ोउक्कर](डडपोजजट)

ससककककन भनेको यकद भाडा नतन्ध सक्यु  भएन अथिा कोठा छाड्ने बलेा मम्धत सभिारमा लाग्े 
खि्धहरुको लागग घरबटेीले छलने ररौटी रकम हो । यो कररब दईु मकहना बराबर को हुनछ । कोठा 
छाड्ने समय मम्धत सभिारमा लाग्े खि्धहरु कहसाब गरर बाकँक रकम  कफता्ध गररनछ ।
ठाउँ अनयुसार ससककककनलाई होस्ोउककन पनन भन्न ेगररनछ । होस्ोउककन भाडाको ६ मकहना सम्को 
पनन छलने गररएको पाइनछ ।

[िेईक्कर]

सम्ौता गनने समयमा घरबटेीलाई नतनने पैसालाई जनाउँछ। कान्ो एररयामा रेईककन एक देखख दईु 
मकहनाको भाडा छलने गररनछ। रेईककन कफता्ध हँुदैन । आजकाल रेईककन नतन्ध आिश्यक नपनने 
कोठाहरु पनन पाउन सककनछ  ।

कोठा भाडामा लिरे बेिा थाहा पाइ िाख् ुपरने फुदोउसारका शब्दहरु7
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[बाइखाइतेस्युयो](सेवा शुल्क)

यो फयु दोउसान पसलमा सेिा शयुल्कको रुपमा नतररने पैसा हो र यो लगभग एक मकहनाको भाडा 
बराबर हुनछ।

[शोरगाई होकेरययो](क्वत वबमा)

सम्ौता गनने बलेा, आगलागी अथिा पानी ियुहािट जस्ा षिनतहरुको लागग सामान्यतया नबमा गनयु्ध 
पनने हुनछ ।

[यालचर](कोठा भाडा)

यो कोठा भाडामा छलनको लागग लाग्े शयुल्क हो जो िालू मकहनाको भाडा असघल्ो मकहनाको अन्न्म 
सम्मा नतररनछ । मकहनाको नबिमा कोठा छलनयु भएमा अथिा छोड्नयु भएमा भने कदन गन्ीको 
कहसाबमा भाडा नतनयु्धपनने हुनछ ।

[क्ोएक्क क्ह (खारिी क्ह)](साधािर सेवा शुल्क)

सबलेै प्रयोग गररने भया्धङ्ग अथिा बाटोको बचत्को पैसा तथा सरसफाईको लागग छलइने रकम हो  ।
जापानमा भाडाको अलग् ैसारारण सेिा शयुल्क पनन नतनयु्ध पनने हुनछ । यो कोठाको भाडा नतनने बलेामा 
सँगै नतनने गररनछ  ।

[दझौक्ोस्ा](संगै बसे् मानिे)

भाडामा छलएको कोठामा आफू सँगै अरु पनन बस् े छ भने, सम्ौताको गनने बलेा घरबटेीलाई 
जानकारी गराउनयु जरुरी हुनछ । जानकारी नगराई अरु सँगै बसेमा घरबटेीले कोठाबाट ननकालन पनन 
सकछ ।

[यालचर साइमु होस्ोउ खाइस्ा](भाडा ग्ािेन्टी कम्परी)

याचिन साइमयु होस्ोउ खाइस्ा भनेको भाडादारले भाडा नतन्ध नसकेको खण्डमा भाडादारको सट्ामा 
भाडा नतररकदने ग्ारेन्टी कम्पनी हो  । यसको प्रयोग गन्ध होस्ोउ खाइस्ालाई केकह शयुल्क (२ िष्धको 
ग्ारेन्टी शयुल्कको रूपमा भाडाको लगभग ३० देखी ५० प्रनतशत अगग्म शयुल्क) नतनयु्धपनने हुनछ  तर यो 
नबमा भने होइन । ग्ारेन्टी कम्पनीले नतरर कदएको पैसा पछछ भाडादार आफैले ग्ारेन्टी कम्पनीलाई 
नतनयु्धपनने हुनछ।
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[फुचु लचन्ाइस्ाकु केयाकु](साधािर भाडा सम्झौता)

फयु ियु चिन्ाइ स्ाकयु  केयाकयु  भनेको जापानमा प्राय प्रिलनमा आउने सम्ौता हो ।
सम्ौताको अबसर सककए पनन घरबटेीले निशेष कयु नै कारण नभएसम् सम्ौताको निीकरण 
अस्ीकार गन्ध पाउदैन । अकयो शब्दमा भन्नयु पदा्ध, निीकरण सम्ौता नगरे पनन स्िाछलत रूपमा 
कोठाको ननिकरण हुनछ।

[तेइक्क लचन्ाइस्ाकु केयाकु](वरयममत पटे् सम्झौता)

तइेकक चिन्ाइस्ाकयु  केयाकयु  भनेको ननजश्चत अिसर सम्को सम्ौता हो र यो सम्ौताको अबसर 
सककए पछछ सम्ौता पनन सककनछ । केकह गरी घरबटेीसंगको आपसी सहमनत भएमा निीकरण गन्ध 
सककनछ ।

[धसक्कक्हकी](डफतानु रहुरे पुरस्ानुपरा शुल्क)

ससकककहकी भनेको कोठा छाडेर जादँा कडपोजजट राखेको पैसाबाट कफता्ध नहुने पैसा ननण्धय गरी सयुरुमै 
घटाएर गररने एक प्रकारको अनयुबंर हो । यो तोउखाई, खान्ाइ षिते्र र कयसू्यु षिते्रमा असरकतम 
पाइनछ ।

[कोउधसर ियो](रववकिर शुल्क)

सम्ौता अिसर सके पछछ पनन ननरन्र रुपमा बस्को लागग भाडादारले घरबटेीलाई नतनयु्धपनने रकम 
हो । सम्ौता अिसर भने २ िष्ध को हुने गछ्ध  । 

[गेंज्ो खाइफुकु](पुरस्ानुपरा)

तपाईंको समान्य गल्ीको कारण कोठामा भएको षिनत, फोहोर दाग अथिा कोठाको उपकरण 
नबगग्न गएको खण्डमा, त्सलाई प्रास्भिक अिथिामा बनाउन पनने हुनछ र त्सको खि्ध तपाई आफैले 
व्ोहोनयु्ध पनने हुनछ । जसलाई गेंज्ो खाइफयु कयु  भनननछ र यो तपाईले सयुरुमा कडपोजजट गनयु्ध भएको 
रकमबाट काकटछ। त्सैले कोठा प्रयोग गदा्ध सफा संग प्रयोग गनने गरौ।ँ

[खाइयाकु योकोकु](कोठा िाडरे् सूचरा)

सम्ौता अिसर पयुरा नभई नबिैमा कोठा छाड्नयु परेमा घरबटेी अथिा फयु दोउसान कम्पनीमा पकहलै 
(सारारणतय १-२ मकहना अगाडी) ननिेदन कदनयु पनने हुनछ ।
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तलको “आिश्यक फारम” भनयु्ध भई फुदोउसार कम्परीको मानछेलाई देखाउनयुहोस ्।

म ननम्न अिथिाको कोठा खोदैिछयु ।

ववदेशी

￥　　　　　　    〜￥

(                                            ) से्शनको नजजक

से्शन देखख कहडेर लगभग (                                      )गमनेट

□अपाट्धमेन्ट □मेनशन □घर

□　　　　　　　　 □

(                                            ) m2  िा बढ ी

□एउटा कोठा　　 □एउटा भन्ा बढी

छयु ट्ा छयु टै् कोठा (                                    ) ओटा

संययुति कोठा　 □K　□DK 　□LDK
कोठाको शैली  □जापानी  □निदेशी  □जयुन भए पनन हुनछ

□निदेशी □जापानी

□बाथरूम भएको □बाथरूम नभए पनन हुनछ

□एयर कंडीशनर भएको □एयर कंडीशनर नभए पनन हुनछ

(                     ) जना □पररिार □साथी □अन्य

□छ □ग्ारेन्टी कम्पनी प्रयोग गन्ध िाहनयुहुनछ □छैन

(                 )साल(                 )मकहना (                 )गते

 ￥

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

2आवश्यक फािम

उपययुति भाडा

उपययुति थिान

घरको प्रकार

कोठाको तल्ा

कोठाको षिते्रफल

शौिालय

एयर कंडीशनर

बाथरूम

बस् ेमानछेको संख्ा

ग्ािेन्टि

कोठा सनने कदन

सम्ौता गनने 
बलेा लगभग

※म (                        ) साल (                        )मकहनासम् बस् िाहनछयु  ।

तयार गन्ध सकछयु ।

२ िा २ तल्ा भन्ा मासथ 
भए राम्ो

जनत तल्ा भए पनन 
हुनछ

कोठाको रुपरेखा
N
ep
al
i
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□फारम हरेेर आफूलाई िाकहएको जस्ो कोठा पाउनयु भएमा, अकयो पाली आउनयु हुदा जापानी 

भाषा बोलन जान्न ेमानछे सँगै छलएर आउनयु होला ।

□फेरर एकिोटी यो पयुस्स्का राम्ो सँग पढ्नयुहोला ।

□अकहले हाम्ो कम्पनीमा तपाईले खोज्नयु भएको जस्ो कोठा खाली छैन ।

□तपाईले खोज्नयु भएको अिथिाको कोठा छैन ।

    तपाईले खोज्नयु भएको ठाउँ, षिते्रफल अनयुसारको कोठाको भाडा

　￥　　　　　　　　　　　　　　　　　

　जनत पन्ध जानछ । 

　फेरर एकपटक सोिेर आउन हुन अनयुरोर गद्धछयु  ।

मेरो प्रोफाइल ननम्न अनयुसार छ।

①तपाईको पेशा के हो ?

  □कम्पनी कम्धिारी  □कारखाना कामदार □स् - काय्धरत

  □कम्धिारी □निद्ाथथी □अन्य

②कस्ो ककससमको काम गनयु्ध हुनछ ?

  □ननयगमत कम्धिारी  □ठेक्ाको कम्धिारी □अथिायी कम्धिारी  

 □पाट्ध टाईम कम्धिारी □अन्य

③जापानी भाषा बोलने षिमता कनत छ  ?

  □सषिम       □सामान्य कयु राकानी गन्ध सकछयु  □बोलन सक्दिन

④जापानी अषिर पढ्न सक्यु हुनछ ?

  □सकछयु  □कहरागाना िाकह ँसकछयु  □सक्दिन

फुदोउसार पसि
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व्यक्तिगत ववविर

नाम

नाम

नाम

ठेगाना

      फोन नम्बर

      फोन नम्बर

      फोन नम्बर

      फोन नम्बर

      मोबाइल नम्बर

पासपोट्ध नम्बर

जापानमा आपतकालीन समयमा सम्पक्ध  गन्ध गमलने व्क्तिको नाम, फोन नम्बर

आपतकालीन समयमा सम्पक्ध  गन्ध गमलने आफनो देशमा रहकेो आफन्को नाम

काम गनने थिान अथिा 
निद्ालयको नाम

ठेगाना
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