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आपार्टमेन्र् लगाएत कोठा भाडामा ललने बेला, मलिनाको कोठा भाडा लतनट सक्ने भए पलन, ग्यारेन्र्र वा आपतकाललन 

सम्पकट  ब्यलि नपाएर कोठा भाडामा ललन नपाएका ब्यलििरुको लागी, तल उल्लेलित सियोग गरेर कोठामा बस्ने 

अवसर जरु्एर लस्िर रुपमा बसोबास गने उदशे्यको प्रणाली िो। 

・कावासाकी लसलर्ले तोकेको ग्यारेलन्र् लदने कम्पनीले, कोठा भाडा लतनट नसकेको अवस्िा, कोठा ललिँदाको जस्तै 

अवस्िामा कोठा छोड्दा नगरेको अवस्िा र सामान छोडेर गएको बेला लत सामानिरु फ्याल्न लाग्ने िर्टिरुको 

ग्यारेन्र्ी लदनेछ। 

・कावासाकी लसलर् तिा सियोगी संस्िािरुले, भाषा नजानेर िुने समस्यािरु आइपरेमा अनवुादक पठाउने वा रेिदिे 

गररलदनेछन।् 

 
 

लक्षित समुह 

(१)  नगर लभत्र ठेगाना भएको लनबासी पत्र वा जाइररउ काडट, लबशेष लपआर प्रमाणपत्र पेश गनट सक्ने ब्यलि 

(२)  नगर लभत्र रिकेो कम्पनीमा कायटरत ब्यलि 

(३)  नगर लभत्र रिकेो लबधालयमा अध्यनरत ब्यलि  

त्यस बािके, बदृ्ध, अपाङगता भएको लगाएत िरुलाई पलन ललित गररएको छ। 
 

त्यस बाहेकको शततहरु         

◎ तलब, पेन्सन लगाएत लस्िर रुपमा आम्दानी भएको अिवा जीवन लनवाटि गनट सकरकारले लदने सियोग 

रकमले कोठा भाडा लतनट सक्ने ब्यलि 
◎आत्मा लनभटरताको साि जीवनयापन गनट सक्ने ब्यलि 
◎जापानमा बस्ने आफन्त आलद आपतकालमा सम्पकट  गनट सक्ने कोलि ※ भएको ब्यलि 
※संयिु  ग्यारेलन्र् भन्दा फरक, संयिु रुपमा आलिटक लजम्मेवारी बिन गनुट पदनै। स्मरण रिोस, आफैले 

आपतकाललन सम्पकट  ब्यलि िोज्दा पलन नपाएको ब्यलिले अलिम रुपमा कावासालक लसलर्मा सम्पकट  

गनुटिोला। 
प्रयोगकतातले बेहोरु्त परे् रकम 

◎मलिनाको भाडा रकममा अन्य लाग्ने मालसक िर्ट जोडेर त्यसको ३५% रकम（तिापी,कलम्तमा लाग्ने 

ग्यारेलन्र् रकम तोलकएको छ）२ बषटको ग्यारेन्र्ी बसेको िर्टको रुपमा शरुुमा बस्दा वा नलवकरण गने 

बेला लतनुट पनेिुन्छ। 
◎२ बषटको लबशेष अनबुन्धन सलितको आगलागी बीमामा पस्न ुपने िुन्छ। 

「घर भाडामा ललनेको जीम्मा को अधीकतम रकम」१,००० मान येन भन्दा बलि 

「ब्यलिको जीम्माको अधीकतम रकम」१,००० मान येन 
 

 

कावासाकी ससटि कोठा भाडा सहयोग प्रणाली बारे जानकारी 

ग्यारेन्टर वा आपतकालिन सम्पकक  ब्यक्तत नपाएर ननजी 
भाडाका कोठाहरु लिन नपाएका ब्यक्ततहरुको िागी 

 



 

ग्यारेक्षटि कम्पर्ीले गरे् कुराहरु 

कोठा भाडा लतनट नसकेको अवस्िामा, साधारणतया तलको (१), (२) ग्यारेलन्र् कम्पनीले शुरुमा लतररराख्छ। 
(१) नलतरेको कोठा भाडा र लिला भएबापत लतनुट पने पेनालल्र् रकम 
 （कोठा भाडा तिा अन्य िर्टको ७ मलिना अधीकतम सम्म） 
(२  ) कोठा छोड्दा ललिँदाको जस्तै नगरेको अवस्िा र सामान छोडेमा लत सामानिरु फ्याल्न लाग्ने िर्ट 
  कोठा भाडा तिा अन्य िर्टको ३ मलिना （लडपोलजर् ललएको बार् कार््न लमल्ने जलत）अधीकतम सम्म। 
※ पछी प्रयोगकताटले, ग्यारेन्र्ी कम्पनीले लतररलदएको भाडा रकम, कम्पनीलाइ लतनुट पनेछ। 

 

भाडाका कोठाहरु कसरी खोज्रे् 

  

 

 

 

 

सम्पकत  

 

 

 

 

 

 

 

त्यसबाहेक अटय परामसत गर्त परेमा 

िावासाकी अन्तराटलरिय केन्रले लबदशेी नागरीकिरुको लागी िरेक लदन दलैनक जीवनमा आइपने 

समस्यािरु बारे लनशलु्क परामसट सेवा लदने गरेको छ। 

फोन ०४४-४३५-७०००  फ्याक्स  ०४४-४३५-७०१० 

〒२११-००३३ कावासाकी लसलर् नाकािाराकु लकजलुकलगओन च्यो २-२ 

 

कार्ागावा क्षबदेशी आवास सहयोग केटर 

「अपार्ट वा मान्सन लबदशेी भनेर भाडामा नलदने」「कसरी कोठा िोज्दा िुन्छ िािा छैन」「ग्यारेन्र्र 

छैन」आलद  आवास सम्बलन्ध परामसट गनट सलकन्छ। 

फोन ०४५-२२८-१७५२  फ्याक्स  ०४५-२२८-१७६८ 

〒२३१-८४५८ योकोिामा लसलर् नाकाकु तोलकवा च्यो१-७ योकोिामाＹＭＣＡ२ तला 

◎कावासाकी लसटट ननवास सञ्चािन प्राधिकरण 
 फोन ०४४-२४४-७५९०   
  फ्यातस ०४४-२४४-७५०९ 
〒२१०-०००६कावासाकीलस कावासाकी इसागो१-२-४ 

          कावासाकी इसागो बिरु 

◎नगर प्रविकन महाशाखाको ननवास व्यवस्थापन शाखा  
फोन ०४४-२००-२९९७ 
फ्यातस ०४४-२००-३९७० 
〒२१०-८५७७कावासाकीलस कावासाकी लमयामोतोच्यो१ िान्ची 
       मेइजी यासुदा सेइमेइ बिरु ६ तिा 
 

 

नय कोठाहरु,「सहयोगी ररयि स्टेट」मा दताक भएका ररयि स्टेटिे सञ्चािन गरेका भाडाका कोठाहरु हुन।् कावासाकी 
लसटट ननवास सञ्चािन प्राधिकरण तथा नगर प्रविकन महाशाखाको ननवास व्यवस्थापन शाखाको सहकायकमा सहयोगी 
ररयि स्टेटको सूची तयार पारी बितरण गररएको छ। त्यसमा आफैिे सहयोगी ररयि स्टेट खोज्नुहोिा। 


