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賃貸住宅の種類のご案内（ネパール語版）   
भाडाको आवासको प्रकारहरुबारे जानकार� 

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

の種類
しゅるい

のご案内
  あんない

 

 

 

आवासहरु �ब�भन्न प्रकारका हुन्छन।् 

जापानमा बसोबास गदार्खेर� सबजैनाले आफ्नो चाहना र शतर्हरुसंग �मलेको 

आवास खोज्नस�कयोस भनेर यो पुिस्तका तयार पा�रएको हो। 

○यस पुिस्तकामा साधारणतया कुराहरुलाई सकेसम्म सरल र बुझ्न 

स�कनेगर� बणर्न ग�रएको छ। 

○भाडाको आवासको प्रकारहरु、�नजी र सावर्जा�नक・सरकार� आयोजना 

गर� छुट्टाएर जानकार� गराइन्छ। 

○स्तम्भ बनाएर शयर हावस र सु�वधा स�हतको जेष्ठनाग�रक भाडाका 

आवास आद� बारे प�न जानकार� �दइनेछ। 

○यो पुिस्तकामा उल्ले�खत �बषयबारे अझ �बस्ततृ जानकार�को लागी

「कानागावा �बदेशी आवास सहयोग केन्द्रमा」（टे�लफोन नम्बर・

ठेगाना पेज ८ मा हेनुर्होला）मा सम्पकर्  गनुर्होला।   
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१.भाडाको आवास खोज्नेबेलामा आवश्यक पन� कुराहरु 

（賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

を探す
さが  

ときに必要
ひつよう

なこと） 

 

 

① कोठा भाडाको रकम तोक्न ुपदर्छ। 

साधारणतया मा�सक आम्दानीको ३ भागको १ भाग भन्दा कम रकम �ठक हुन्छ भन्ने 

ग�रन्छ। 

कोठा भाडा बाहेक प�न शरुुमा खचर्（कोठा भाडाको ३ देखी ६ म�हना ज�तको रकम：

�डपोिजट, धन्वाद रकम, प�हले भाडा �तन�, साम�ुहक प्रयोगको �हस्सा, �बचौ�लया शलु्क）

आवश्यक पदर्छ। 
 

② काममा जाने・स्कुल जान लाग्ने समय र स्कुल �ेत्रको कुरा आद� �बचार गरेर बस्ने 

ठाउँको �नणर्य ग�रन्छ। 
 

③ बस्ने �ेत्र तोकेएपछ�, चाहना अनसुारको भाडाका आवासको प्रकार（�नजी र सावर्जा�नक・

सरकार� आयोजना）बाट छान्नपुछर्। 
 

④ बस्नमन लागेको ठाउँ वा कोठाको शतर्हरु �फक्स ग�रसकेप�छ, कोठा खोज्न शरुु ग�रन्छ। 

 ＊इन्टरनेटको माध्यम बाट खोज्ने 

 ＊भाडा सम्बन्धी म्यागिजन बाट खोज्ने 

 ＊�रयल स्टेट कम्पनीमा खबर गन�। 
 

कानागावा �प्रफेक्चरको अन्तराष�ट्रय शाखाको होमपेजमा �बदेशीहरुले कोठा खोज्दा सहयोग 

परुाउने �रयलस्टेट कम्पनीको सचूी「�बदेशी आवास सहयोग पसल」उल्लेख ग�रएको छ। 

 :http://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/cnt/f3530/p410990.html（जापानी भाषा मात्र） 
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२. भाडाको आवासको प्रकारहरु जान� 

（賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

の種類
しゅるい

を知る
し  

） 
 

 

जापानको भाडाको आवासलाई �नजी आवास र सावर्जा�नक・सरकार� आयोजनाका 

आवास गर� २ भागमा छुट्टाउन स�कन्छ। 

(१) �नजी भाडाको आवासको �बशेषता 

�नजी भाडाको आवास भन्नाले, मुख्यत �रयल स्टेट कम्पनीहरुले �मलाइ�दने 

ब्यिक्त बा कम्पनीहरुले सञ्चालन गरेका आवासहरु हुन।् 

धेरै संख्यामा भएकोले, चाहेको शतर्हरुमा �मल्ने आवास भेटन ्सजीलो हुन्छ। 

●ज�हले भएप�न खोज्न स�कन्छ। 

●आफूले चाहेको ठाँउमा कोठा खोज्न स�कन्छ। 

●�ब�भन्न प्रकारको आवास（कोठाको साइज, कोठाको संख्या,  सु�वधा, �डजाइन 

आद�）बाट खोज्न स�कन्छ। 

●कोठा भाडा बाहेक प�न शुरुमा खचर्हरु लाग्नेछ। 

●ग्यारेन्टर ब्यिक्त, अथवा ग्यारेन्ट� �दने कम्पनीको प्रयोग गनुर् आवश्यक हुन्छ। 

 साथ ैन�बकरण गन� बेला प�न, न�वकरण शुल्क लाग्नेछ। 
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[�नजी भाडाका आवासको नमुना]-------------------------------------      
 

 

 

              
अपाटर्मेन्ट 

२ तला भन्दा ब�ढ भएप�न प्राय 

ए�लभेटर हुदैन। 

मान्सन 

३ तला भन्दा ब�ढ हुन्छ र प्राय 

ए�लभेटर हुन्छ। 

टेरस हाउस 

एकल आवस जस्तो आवासहरु भएका 

कम तलाकाघरहरु 

एकल आवास 

शयेर हाउस भन्नाले, एकल घर वा मान्सन आद�को कुन ैकोठालाई एक भन्दा 

बढ� ब्यिक्तहरुले साम�ुहकरुपमा प्रयोग गन� आवासलाई जनाउछ। 

●ब्यिक्त �पच्छे कोठा चा�हँ हुन्छ, तर स्नान गहृ, शौचालय, भान्छाकोठा आ�द 

साम�ुहक रुपमा प्रयोग गन� ग�रन्छ। 

●प्राय जसो एकल ब्यिक्तले प्रयोग गछर्न।् 

●पस्ने बेलामा प�हलेनै अ�ग्रम शुल्क र ग्यारेिन्ट शुल्क �तनुर्पछर्। 

 �नस्कने बेलामा �फतार् आउने नआउने बारे शयेर हाउस अनुसार फरक पदर्छ। 

१ स्तम्भ शयेर हाउस भनेको के 
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(२) सावर्जा�नक・सरकार� आयोजनाका आवासको �बशषेता 

सावर्जा�नक・सरकार� आयोजनाका आवास भन्नाले, केिन्द्रय सरकार वा स्था�नय �नकाय, 
सावर्जा�नक संस्थाहरुले कर, सावर्जा�नक रकम प्रयोग गरेर बनाएका आवासहरु भन्ने बझु्न ु
पदर्छ। 
●बस्नको लागी, URभाडाको आवास, कोउस्या भाडाका आवास, �प्रफेक्चर, महानगर, नगर बाट सञ्चा�लत 

को हकमा शतर् नपुगेका ब्यिक्तहरु पस्नपाउने छैनन।् 

●बस्नको लागी मा�सक कोठाभाडा बाहेक �डपोिजट प�न चा�हन्छ। 

●धन्यवाद रकम, न�वकरण रकम, �बचौ�लया रकम आ�द आवश्यक पदर्छ। 

●बस्नको लागी पुग्नुपन� शतर्हरुको लागी, प्रत्येक सञ्चालकहरु सम� सम्पकर्  गनुर्होला। 

＜ＵＲभाडाका आवास（सावर्जा�नक आवास）＞ 
●िस्थर आम्दानी भएका ब्यिक्तको लागी बनाएको राम्रो आवास हो। 

●प�रवारको आम्दानी मा�सक भाडाको ४ गुना वा ३लाख ३०हजार भन्दा ब�ढ（अपवाद बाहेक）हुनुपन�छ। 

●२० बषर् म�ुन वा जेष्ठनाग�रकको हकमा URभाडाको आवासको �नयम पुगेमा आवेदन �दन स�कन्छ। 

●एकल व्यिक्त देखी पर�वार भएकाले आवेदन �दन स�कन्छ। 

●प्राय सबै प�हले आउनेलाई प्राथ�मकता �दइन्छ। (अपवादमा क�ह गोलाप्रथा प�न हुन्छ）। 

●आवेदकको ठेगाना बस्न चाहेको（�प्रफेक्चर・नगर）मा दतार् नभएप�न UR भाडाका आवासको �नयम 

पुगेमा आवेदन �दन स�कन्छ। (बस्नेबेला उक्त �प्रफेक्चर वा नगरमा ठेगाना  दतार् हुनुपछर्）। 

सम्पकर्  ठेगाना（जापानी भाषा मात्र） 

UR नगर प्रा�धकरण योकोहामा प्रचार केन्द्र 

:045-461-4177 :http://www.ur-net.go.jp/akiya/kanagawa 

＜कोउस्या भाडाका आवास（सावर्जा�नक आवास）＞ 
●िस्थर आम्दानी भएका ब्यिक्तको लागी बनाएको राम्रो आवास हो। 

●प�रवारको आम्दानी मा�सक भाडाको ४ गुना भन्दा ब�ढ（अपवाद बाहेक）हुनुपन�छ। 

●जापानी नाग�रकता बोकेको बा�लग, अथवा कानूनत ३ म�हना भन्दा लामो �भषामा बस्ने �बदे�श 

नाग�रकले आवेदन �दन पाउनेछन।् 

●एकल व्यिक्त देखी पर�वार भएकाले आवेदन �दन स�कन्छ（एकलले नपाउने आवास प�न छ）। 

●प्राय सबै प�हले आउनेलाई प्राथ�मकता �दइन्छ। (अपवादमा क�ह गोलाप्रथा प�न हुन्छ）। 

●आवेदकको हालको ठेगाना बस्न चाहेको （�प्रफेक्चर・नगर）मा दतार् नभएप�न आवेदन �दन स�कन्छ। 

सम्पकर्  ठेगाना（जापानी भाषा मात्र） 

कानागावा �प्रफेक्चर कोउस्या भाडाका आवास प्र�धकरण（�रयल स्टेट भाडा आवास कन्ट्र्याक्ट शाखा） 

：045-651-1857 :http://www.kanagawa-jk.or.jp/ 
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＜�प्रफेक्चरबाट・महानगर・नगर बाट सञ्चा�लत आद�（सावर्जा�नक आवास）＞ 

●आम्दानी कम भएर बस्ने ठाँउ नभएर समस्यामा परेकाहरुको लागी बस्ने आवास हो। 

●आम्दानीको दायरा तो�कएको छ। 

●बा�लग ब्यिक्तले आवेदन �दन सक्नेछन।् 

●संगै बस्ने आफन्त（प�त वा पत्नी・बाब ुआमा र बच्चा）आ�द हुनु पछर्। 

（तर जेष्ठ नाग�रक वा शा�र�रक अपाङगता वा अन्य �बशषे अवस्था भएमा एकल व्यिक्तले प�न 

आवेदन �दन सक्नेछन）् 

●गोला प्रथा वा छनौट बाट बस्ने कुरा �नणर्य हुन्छ। 

●आवेदकको हालको ठेगाना बस्न चाहेको �प्रफेक्चर・नगर）मा दतार् भएको र हाल ब�सरहेको हुनु 

पन�छ（क�त बसेको हुनुपन� भन्ने �नयम �प्रफेक्चर・महानगर・नगरमा फरक हुन सक्छ）। 

 

सम्पकर्  ठेगाना 

�प्रफेक्चर・हरेक नगरपा�लका  
   भाडाका आवासको 

प्रकार ＵＲभाडाका आवास

（सावर्जा�नक 
आवास）  कोउस्या भाडाका 

आवास（सावर्जा�नक 
आवास） �प्रफेक्चरबाट・महानगर・नगऱबाट 

सञ्चा�लत आद�（सावर्जा�नक 
आवास） क्याटेगोर� 

शुरुमा लाग्ने खचर् �डपोज�ट रकम（कोठाभाडाको ३ म�हना 

बराबर） �डपोज�ट रकम（कोठाभाडाको २ 

देख ३ म�हना बराबर） ※१ 
ग्यारेन्टर बारे आवश्यक पद�न आवश्यक ※२ आवश्यक 

बस्नको लागी छनौट प�हले आउनेलाई प्रथ�मकता ※३ गोलाप्रथा・शतर्बाट छनौट 
आवेदन समय ज�हलेप�न ※३ सम्परक गरेर सोध्नपुन�  

※१  सावर्जा�नक आवासको �डपोिजट रकम बारे, �प्रफेक्चर नगरपा�लका हरु अनुसार फरक हुनेछ। 

※२ ग्यारेन्टर बस्नु पन� ब्यिक्त रा� नसके, सट्टामा अन्य प्रणाल� प्रयोग गनर् स�कन्छ। 

※३ के�ह घरहरुमा छनौट प्रकृया गोलाप्रथा हुनेछ।       
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                                                        �बशेष सेवा स�हतको भाडाका आवास （तोकुयु�चन）भन्नाले प�रवार（श्रीमान श्रीम�त वा 

छोराछोर�）को लागी सावर्जा�नक आवास हो। बस्नको लागी पर�वारको आम्दानी अनुसार केन्दर 

र स्था�नय �नकायले भाडा सहयोग प�न गन� हुन सक्छ। 

●प�रवारको आम्दानी तो�कएको भन्दा ब�ढ हुन हुदैन（�बस्ततृ बुझ्न तल सम्पकर्  गनुर्होला）। 

●बा�लग ब्यिक्तले आवेदन �दन सक्नेछन।् 

●संगै बस्ने आफन्त（प�त वा पत्नी・बाब ुआमा र बच्चा）आ�द हुनु पछर्। 

●बस्नको लागी मा�सक भाडा बाहेक, सयुक्त प्रयोग ग�रने ठाँउको खचर्, �डपोिजट आद� लाग्छ। 

●धन्यवाद रकम, �बचौ�लया रकम र न�बकरण रकम लाग्दैन। 

●गोलाप्रथा र प�हलो लाई प्राथ�मकता बाट बस्न तो�कनेछ। 

 

सम्पकर्  (जापानी भाषा मात्र) 
कानागावा आवास नगर प्रवधर्न सँघ 

:045-664-6896  :http://www.machikyo.or.jp/partner/ 

 

सु�वधा स�हतको जेष्ठनाग�रक भाडाका आवास भन्नाले जेष्ठ नागर�क (एकल, श्रीमानश्रीम�त 
प�रवार)ले ढुक्कसगं बस्न सक्ने भाडाका घरहरु हुन।् जेष्ठनाग�रक बस्न भनेर सरल ढंगले 
（ब्या�रयर �फ्र आद�）तयार पारेको हुन्छ। साथै सुर��त छ छैन हेन� ・परामसर् सु�वधा आ�द 
हुन्छ। आवास अनुसार न�सर्ङ सेवा・�च�कत्सा सेवा प�न हुन्छ। 
●बस्न �मल्ने मान्छे ६० बषर् माथीको र न�सर्ङ सु�वधा・हेलपर सु�वधा आवश्यक ब्यिक्त 
प्रमा�णत हुनुपछर्। 
●बस्नको लागी कोठा भाडा बाहेक, �डपोजीट र सेवा शुल्कहरु छूट्टै लाग्छ। 
●धन्यवाद रकम, �बचौ�लया रकम र न�बकरण रकम लाग्दैन।  
सम्पकर्  (जापानी भाषा मात्र) 
कानागावा आवास नगर प्रवधर्न सँघ 
：045-664-6896 

सु�वधा स�हतको जेष्ठ नागर�क आवास जानकार� प्रणाल�（होमपेज） 
:http://www.satsuki-jutaku.jp/search/index.php 

स्तम्भ २  सु�वधा स�हतको जेष्ठनाग�रक भाडाका आवास के हो? 

स्तम्भ ३ �बशषे सेवा स�हतको भाडाका आवास（तोकुयु�चन）भन्नाले 



8 
 

  
「एन �प ओ कानागावा �बदेशी आवास सहयोग केन्द्र」बारे जानकार� 

कानागावा �बदेशी आवास सहयोग केन्द्र भनकेो, �ब�भन्न देशको भाषामा कोठा 

खोज्न सहयोग गन� ठाँउ हो। कोठा सम्बन्धी समस्या आइपरेमा भाषागत सहयोग 

गनर् स�कन्छ।    
① JRकेइ�हन तोहोकु लाइन कान्नाइ स्टेशन द��ण गेट बाट �हडरे ५ �मनेट 

② योकोहामा नगर सबवे ब्लुलाइन कान्नाइ स्टेशन १ नम्बर गेट बाट �हडरे ५ �मनेट 

③ �मनातो �मराइ लाइन �नहोन ओदोर� स्टेशन २ नम्बर गेट बाट �हडरे ५ �मनेट 

 

यो पुिस्तका कानागावा �प्रफेक्चरबाट आ�थर्क सहयोगले, एन �प ओ कानागावा �बदेशी 

आवास सहयोग केन्द्र ले तयार पारेको हो। 

२०२१ साल माचर्   

 

कानागावा �प्रफेक्चर अन्तरार्िष्ट्रय संस्कृ�त र पयर्टन ब्यूरो अन्तराष�ट्रय शाखा 

（योकोहामा �स नाका कु �नहोन ओदोर� १） 

फोन ०४५-२१०-११११(प्रमखु लाईन)  फ्याक्स ०४५-२१२-२७५३ 

एन �प ओ  

कानागावा �बदेशी आवास सहयोग केन्द्र 

〒२३१-८४५८  

योकोहामा �स�ट नाकाकु तो�कवा च्यो१-७ 

योकोहामाＹＭＣＡ२ तला 

फोन०४५-२२८-१७५२ आवास र 

जीवनयापन बारे, तपाइले बझु्ने 

भाषामा परामसर् गनर् स�कन्छ। 

② 

③ 

① 

③ 

旧 横浜市庁舎 
根岸線 


