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KEN'EI JUTAKU

नियम र कािुि

Aichi-ken Jutaku Kyokyu Kousha
नेपाली भाषा

शुरुमा
दििीबदिनी तथा िाजुभाई र दमत्रजन् ,यिााँ को घर बिालमा बस्दा खेरर जापानको दजन्ददि दबताउने
शैली , जापानीज भाषा,सस्कृदत ,र ब्यबिार फरक भएकोले कदिलेकदि िारो भै अरु मान्छे साँ ि
समस्या हुन सक्छ ।

जापान सरकार र आइदिकेन(Aichi-ken)को कर ले ििाा केन एई ज्युताकु

*(KEN'EI JUTAKU) स्थापना भएको िो।
केन एई ज्युताकु*(KEN'EI JUTAKU) िादिाँ आइदिकेन(Aichi-ken) को
सम्पदत िो।त्यदि

कमािारीिरुको

भएर केन एई ज्युताकु*(KEN'EI JUTAKU) िादिाँ अरु अपार्ट मेन्ट भन्दा बेग्लै

हुन्छ।त्येसैले फरक-फरक दनयम ,कानुन र िादयत्त्व बोकेको हुन्छ।
यिााँ केन एई ज्युताकु*(KEN'EI JUTAKU)मा बस्ने भए यिाको दनयम र कानुन् राम्रो साँि
बुझ्नुिोस्।त्येसैले केन एई ज्युताकु *(KEN'EI JUTAKU)मा बस्ने िो भने जापानी साथीभाई
बनाउनुिोला दकनभने उिािरुको सानो सियोि पाएमा तपाईले नबुजेको कुरा दसकाएर तपाईको
लादि सियोि हुनेछ ।
आफ्नो िे सको दििार िने तररका मात्र नभएर िु िैतफाको दििार लाई अिाली त्यो कुरालाई आफ्नो
जीिनमा लािु िनुािोस र त्यिाको दनयम कानुन लाई उल्लिन निरी अिादि बढ् नुिोस ।

नमस्कार

１

कोठाको तादलका
Page

नयााँ कोठामा सने बेला…………………………………………….……….……………3
भािा (YACHIN) ……………………………………………....…………………….5
कोठा छोि् ने (TAIKYO) …………………..………………..….…..………………….6
पालना िनुापने दनयम ………………………………………....……….…….…………..7
धारा・ट्वाईलेटको बारे मा …… ………………………………….…...…..……….…….8
रमाइलो साँि बस्नको लादि ………………………………………..……………………...8
दजदिकाइ (कम्युदनटी) को बारे मा (JICHIKAI)……………………...………………….11
दिदभन्न फारम सम्बन्धिको सू िना……………………………………...………………….12
सूिना केन्द्र……………..………………………………………….…………..….……13

２

नयााँ कोठामा सने बेला
1 न्यूउक्यौनितेइनब （ियााँ कोठामा बस्न आउिे निि ）
न्यूउक्यौदसतेइदब भनेको नयााँ कोठामा बस्न आएपदन हुन्छ भनेर दिएको सूिना,र दनर्ाय िरे र
कोठामा आउने दिनलाई「 न्यूउक्यौदसतेइदब」भदनन्छ।「 न्यूउक्यौदसतेइदब」１ मदिना दभत्रमा
कोठा सने काम िररसक्नुपनेछ ।

2 निनकनकि（निपोनिर् भएको रकम）
कोठा बाट दनक्ले पदछ नदतरे को कोठाको भािा र कोठा दबग्रेको छ भने दिपोदजट िरे को रकम
बाट भुक्तानी िररने छ , र बाकी ाँ भएको रकम िादिाँ बैंक दक मान्छे लाई दफताा िररने छ ।
（इन्टरनेट बैंक सदिास भएको बैंक लाई िादिाँ पठाउन दमल्दै न）

3 िाचो ाँ नििे र राक्ने तररका
बैठक बसे को बेला सािोाँ दलएको रदसि「खािी ज्युयौस्यो」बुझाऐर सािोाँ दलने िो ।
यो सािोाँ िादिाँ पदिला बस्ने ब्येन्धक्तले िलाएको सािोाँ िोइन , नयााँ सािोाँ िो ।
तपाईसाँि मात्र हुनेछा ।सािो ाँ िराएको खण्डमा तपाईले सािोाँको जरीिाना दतनुापने
छ ।त्यसैले सािोाँ सुरदित साँ ि राख्नु िोला।（यो सािोाँ िराएको खण्डमा अको सािोाँ छै न）

4 कोठा के-कस्तो छ भिेर बुझ्िुपिे कुराहरु
कोठामा केदि दबग्रेको छ भने １ मदिना दभत्रमा अदफस（ज्यूताकुखानरीदजमुश्यो）दक
अदफसको शाखामा खबर िनुािोस् ।１ मदिना दितेको खण्डमा 「बस्ने भन्दा अिादि िे खी
दबग्रेको दथयो」 भनेपदन त्यो िादिाँ １ मदिना दबदतसकेपदछ तपाईले आफैले बनाउनु पनेछ ।
त्येिीभएर सािधान हुनुिोस् ।１ मदिनादभत्र भनेपदन बनाउन दमल्ने र नदमल्ने कुरािरु छन् ।

5 कोठा ििे
कोठा सने बेलामा घरको नदजकको पादकिंि मा िािी राख्योभने अरुलाई
समस्या हुनेभएकोले िािी नारान्धखदिनुस ।बस्न आएपदछ पदन िािी िादिाँ
तोकेको ठाउाँ मा मात्र पादकिंि िररदिनुस् ।

３

6 तेन्युचु・तेंन्यु（िगरपानिकामा ियााँ ठे गािा बुझाउिे काििात ）
नयााँ

ठे िाना

प्रमार्पत्र को

निरपादलकामा

बुझाउनुिोस् ।काजजातिरु

बुझाएपदछ

फोटोकपी र 「न्युक्योतोिोके」भािामा बसे को नोदटस पत्र

चानहाँ घरको निम्मेवारी निएको मान्छे िाई अथवा िनिकको आवाि
कम्पिीको कायाटियमा 20 निि नभत्रमा बुझाइिक्नु पिेछ ।

7 धारा・नबिुिी・ग्याि
धारा・दबजुली・ग्यास िादिाँ संस्थान मा सम्पका िरर आफैले िना पने छ।
※त्येदतकै िलाउने दमल्ने छै न।

8 कम्युनिर्ी (JICHIKAI)
केन एई ज्युताकु(KEN'EI JUTAKU) मा यिााँ बदसरिे को मान्छे िरुको एउटा

कम्युदनटी

「दजदिकाइ」छ ,जसले दनयम र कानुन बनाई कसरी कम्युदनटीमा दमदलजुली बस्ने िो भनेर
िदतदिदध संिालन िरररिे को छ ।
यो कम्युदनटीले सबैजनाले पाएको सुदिधा राम्रोसाँि िरुन् भन्ने
िािना बाकेको छ।
यिााँ केन एई ज्युताकु(KEN'EI JUTAKU) मा बस्न आएको
मान्छे िरु कम्युदनटी(JICHIKAI)को सिस्य हुनै पछा ।यस
कम्युदनटी(JICHIKAI)मा दिएको काम पदन भएकोले त्येसमा
साथ दिनुहुनेछ भदन आशा राख्िछौाँ ।（１１पेजमा िे नुािोस् ）

9 पनहिाको मान्छे िे छोिे को िामाि फेरर प्रयोग गिे तररका
पदिलाको मान्छे ले छोिे को सामान फेरर प्रयोि िने िो भने（बाथ-टप、थमास、झ्यालको जाली、
बत्ती को कुरा）बस्न आएको １मदिना दभत्रमा, 「सेइयाकुश्यो」
（शपथ）िादिाँ घरको दजम्मेिारी
दलएको मान्छे लाई 20 दिन दभत्रमा बुझाइसक्नु पने छ ।（घरपेटीले राखेको सामान िादिाँ
िलाएपदन हुन्छ）
पदिलाको मान्छे ले छोिे को सामान फेरर प्रयोि िने िो भने राम्रोसाँि जााँ ि िरर प्रयोि िनुािोस् ।
प्रयोि निने भएपदन घरको दजम्मेिारी दलएको मान्छे लाई 20 दिन दभत्रमा खबर िनुािोस् ।

４

भािा (YACHIN)
भािा नतिे चानहाँ मनहिाको अन्तिममा हो।
भािा नतिे तररका
भािािादिाँ तपाईको बैंक बाट स्विादलत（अटोमेदटक）ढं िले दनकादलने छ।
स्विादलत （अटोमेदटक）बाट दतना नदमलेको खण्डमा कम्पनीले कािज पठाउनेछ र त्यो कािज
（नोउन्यू िुदिशो）अनुसार िे रेर भािा दतनुा िोला।अको मदिनाको भािा
िादिाँ यो मदिनाको अन्धिमसम्ममा दतररसक्नुपनेछ।

अदन शदनबार र

आइतबार मदिनाको अन्धिम भए अको मदिनाको 1 अथिा 2 ताररकको
सोमबार सम्म दतररसक्नुपरनेछ। भािा दतने दिलो निररदिनुिोला िोला।

भािा नतिे नििो भयो भिे
मदिना नािेर केदि समय भािा दतरे न भने िााँ िै पैसा दतनुास भनेरे दिठ्ठी
（टोकुसोकुज्यो） पाउनु हुनेछ। त्येसैले मदिना-मदिनामा भािा दतररदिनुिोस् ।
３ मदिना नदतरे को खण्डमा कोठा बाट दनन्धक्लनु पनेछ।अदन तपाईले दतना
नसकेको अिस्थामा तपाईलाई स्पोन्सर（ग्यारे न्टी बसेको मान्छे ）िरे को मान्छे ले
तपाईको पैसा दतनुा पनेछ।

तपाईको आयकर फारम
(प्रत्येक बर्टको िुि मनहिामा ििरर पनि फारम भरे र बुझाउिुहोिा)
ित बषाको आय िादिाँ यो बषामा 「शून्यूदशन्कोकुशो」（आय कर िे खाउने
कदप）मा लेखेर बुझाउन पनेछ।आयको अनुसारले मदिनाको फरकफरक हुने छ।「शून्यूदशन्कोकुशो」（आय कर िे खाउने कदप）बुझाएन
भने आयको अनुसारले मदिनाको भािा दमलाउिै न।

प्रत्येक बर्टको िुि मनहिामा आयकर फारम र बानर्टक आय
(SHOTOKU SHOMEISHO) प्रमाणपत्र बुझाउिु पिेछ।

５

कोठा छोि् ने (TAIKYO)
खवर िगरी कोठा छोि् ि र िाथीिाई भािामा निि नमल्दै ि।
कोठा छोड्ने खबर अफफसमा खबर गने（छोड्नभ
न न्र्ा １मदहनाअनि खबर गनप
ना छा ）
आफैले कोठा छोड्ने ददन、कोठा ममात गने मान्छे लाई खबर गने।
तईक्योतोर्ोके फारम （आवास कम्पनीको कायाालयमा）（हनलाक）माफात पठाउने
（छोड्नुभन्र्ा １0 दर्न अनि खबर गनप
ना छा ）
➢तईक्योतोदोके फारम ①आवास कम्पनीको कायाालयमा बुझााँउने

<退去届 ① 公社提出用>

➢डिपोजिट रकम बाट बाकक रहे को भािा अथवा ततनप
ुा ने रकम

भए कटाएर बाकी रहे को रकम कफताा पाउ भतन बुझाउने तनवेदन <過誤納家賃等還付請求書>

कोठा सने
आफैले बैंक、पोस्ट अकफस、कम्यतु नटी、(JICHIKAI)、बजतत、ग्यास、पानीको पैसा बैंक बाट तनकाल्दै
आइरहे को छ यसलाई आफैले बन्द गनुह
ा ोस ् ।

सामानहरु सबै ननकालेपनछ कोठा जााँच गररनेछ ।
कोठाको जााँच(तयार गनप
ना ने चीज)

➢ तईक्योतोदोके फारम ②कोठा ममात गने मान्छे को हातमा फारम बुझााँउने <退去届
➢ हालसम्म कोठा माललक भएको छोड्ने पत्र

② 業者提出用>

<所有権放棄書>

➢ मोहोर छाप (INKAN)
➢ साचोँ (3 वटा)
➢

नगर्（150000~200000 जापाननज येन）
（तातामी र फुसुमा बबग्रेको अवस्था

र तयस बाहे कको अन्य ममात खर्ा कोठा ममात गने

मान्छे लाई पैसा ततने।

डडपोजजट गरे को पैसा फफताा आाँउछ （लगभग 2 मदहनापनछ फफताा आाँउछ）
ताईक्योतोदोके फारममा लेखेको बैंक खातामा डिपोजिट गरे को पैसा आउछ ।

कोठा छोड्ने बेला कोठा जाच गर्ाा लाग्ने ममात खचा जसरर पनन नतनना पने
हनन्छ।खवर नगरी कोठा छोड्न र साथीलाई भाडामा दर्न ममल्र्ै न।

６

पालना िनुापने दनयम
यिााँ दिभीन्न दनयम र कानुन छ ।जस्तै साथीलाई भािामा दिने र ３ मदिना भािा नदतने काम ियो
भने कम्पनीलाई दिएको बिन दिश्वास लाग्दो हुिै न त्यदिकारर् कोठा बाट दनन्धक्लनु पनेछ।

１ सबैजनाले पाएको सुदिाँधा राम्रोसाँि िलाउनु पछा ,दबिारे को अिस्थामा फेरर
बनाउनु पने छ।
त्यसैले कृपया यसलाई ध्यानपूिाक प्रयोि िनुािोस्।
２ तपाईको नााँ ममा कोठाको कािज-पत्र हुने

भएकोले साथीलाई भािामा दिनु दमल्दै न।

त्यिा बस्न पाउने अदधकार दनयमानुसार तपाई र तपाइको पररिारको मात्र हुनेछ।
３ पररिारको सिस्य भएपदन कोठामा राख्न दमल्छ भन्ने छै न, कािज-पत्र भएको मान्छे मात्र बस्न
दमल्नेछ।आफ्नो मान्छे कोठामा राख्ने भए सरकारलाई कािज –पत्र बुझाउनु पनेछ।
अदन तल लेखेको अनुसार केदि भएको अिस्थामा पदन सरकारलाई कािज –पत्र बुझाउनु
पनेछ।（１２पेज िे नुािोस् ）
（क ）बच्चा जन्मेको बेला,मरे को बेला・
（ख ）कोठाको दजम्मेिारी दलएको मान्छे पररितान हुिा
（ि ）स्पोन्सर पररितान हुिा
（घ ）कोठाको निम्मेवारी निएको मान्छे 15 निि िे श बार् बानहाँर िााँिा,र आफ्िो
पररवार िबैििा 1 मनहिाभन्दा बेिी बानहर गएको अवस्थामा िरकारिाई
कागि –पत्र (FUZAI TODOKE) बुझाउिु पिेछ। तर 2 मनहिाभन्दा बेिी भएमा
कोठा बार् निन्तिि पिे छ ।
４ दप्रफेक्चरल आिास ,पसल र अदफसलाई प्रयोि िना दमल्दै न ।
５ कोठाको पररितान िना दमल्दै न।

７

धारा・ट्वाईलेटको बारे मा
पािी िआएको बेिा
बदत्त िएको बेला र धारा दबग्रेको बेलामा बन्द िरर रान्धखदिनु िोला।धारामा पाईप
जोिे र बाथ-टपमा नराख्नु िोला। दकनभने पाईप बाट फोिर पानी दनन्धस्कने हुनाले
पाईप नजोिीदिनु िोला।
लामो समय कोठामा नहुिा पानी आउने लाईन् बन्द िररदिनुिोस् ।दकनभने तपाई कोठामा नहुनुहुिा
पादन िुिेर ठु लो घटना समेत घटना सक्ने हुन्छ।

ट्वाईिे र्मा ट्वाईिे र् पेपर प्रयोग गिुटहोि्
पदत्रका・पुरानो कपिा・तथा・िाइपर निादलदिनुिोस्।दबग्रेको खण्डमा
आफ्नो पैसाले ममात िनुा पनेछ।

वार्र प्रुफ
ट्वाईलेट तथा घरदभत्र पस्ने दिदतकै जुत्ता िाल्ने कापेट िाटर प्रुफ भएको
हुिा ,पानीले नदभजाई दिनुिोस्।दबग्रेको खण्डमा आफ्नो पैसाले ममात
िनुा पनेछ।

रमाइलो साँि बस्नको लादि
िाँ गै नमिे र बस्नको िानग ・・・ियािु भएर मद्दत गररनििुहोि् ।
पररिर (िान्ति)को िीवि एक िंयुक्त िीवि हो।

त्ये िैिे नियम र कािुिमा नहिौ ।
आफ्िो िीवि राम्रो भएमा अरुिाई पनि राम्रो हुिेछ।

８

कोठामा कुकुर ,नबरािो,चरा िरान्तखनििुहोिा।
नप्रफेक्चरि आवाि (KEN'EI JUTAKU) हरुमा कुकुर ,नबरािो,र चरा राखेमा अरुिाई ति
िेखेको िमया हुि िक्छ
○ जनािर करााँ उछ（दििान र बेलुकी ）
○ िनाउन सक्छ （दिशा, दपसाब ）
○ कपाल जरे र अरुको कोठामा जान्छ
○ बच्चालाई टोक्छ
त्यिीभएर अरूलाई समस्या हुन्छ ,पालेको मान्छे लाई त माया लाग्छ नै, तर
अरुलाई समस्या हुने भएकोले अदिले पाले को जनािर साथीलाई दिने दक
सेन्टरमा दिने िो त्यो िादिाँ छलफल िरे र अदिले भएको जनािर लाई कोठा
मा नराखी दिनुिोस् ।

हल्ला
कोठामा बस्दै ििाा कुराकानी त भैिाल्छ तर त्यो आिाजले
अरुलाई समस्या हुनसक्छ।जस्तै िीतसुन्ने अदन दपआनो
बजाउने ,एयर कोनको आिाज ,धोका खोल्ने बन्द िने आिाज, बाथ
–टप को आिाज, िािी को आिाज, यी आिाजिरुले अरुलाई समस्या पदन हुन् सक्छ।अरुको मकाा
बुझी राम्ररी बस्नुिोला। ठु ला ठु ला कम्पदन िरुबाट दनस्कने ध्वदन प्रिु षर् लाई कानुनले पदन दनयमन
िररएको हुन्छ, तर तपाई िाम्रो िै दनक जीिनयापन बाट दनस्कने िो-िल्ला भने िादम एक अकाा ले
दबिार पुरेर रोकथाम िना सदकन्छ ।
साथै , िरपरको कोठा िा नदजकको दछमेकीिरुबाट कराउने तथा
दिच्याउने जस्ता िो-िल्ला बाट दपदित भई धेरैले ररपोटा िने िरे का पदन
हुनाले, यस दबषयलाई ध्यानमा राखी कसररहुन्छ यस्ता दियाकलाप
निररदिनुहुन दबनम्र अनुरोध ििा छौ।
ठु लो आिाजमा कुराकानी िनुा पदन ध्वदन प्रिु षर्को एक कारर् िो।

９

यस्तो नियाकिाप गिुटभएको त छै ि नि
िरे को छ भने सािधान हुनु िोला
（क ）दट -दभ ,िीत ठूलो स्वंरले सुन्नुभएको त छै न दन ।
（ख ）भयािं ि मा ओदलािा ठूलो पैतालाको आिाज िनुाभएको छ ।
（ि ）धोका ठूलो स्वोरले बन्द िरे को छ ।
（घ ）सुत्ने भन्दा अिादि पानी दनकालेको ।
（ङ ）िादशनमेदसन को आिाज ।
（ि ）एयर कोन दढलो सम्म बादलरिे को।
（छ ）िािीको ठूलो आिाज,दबिान र बेलुका।
（झ）अबेरसम्म िीत िाउने ।
（य）बरन्डामा राती बादबाक्यु िने।

िबैििािे प्रयोग गिे िुनवधा
कोठाको बादिर दिि् ने बाटोमा आपतकादलन अिस्थाको लादि सैरेन जिान िरे को छ ,यिी केदि
भएको अिस्थामा कोठाको अिादिको बाटो प्रयोि िनुापने हुन्छ त्येसैले कोठाको बादिर
साइकल,मोटर-साइकल र आफ्नो सामानिरु नरान्धखदिनुिोला ।

बरण्डामा
（क ）बरण्डामा भएको पाइप िादिाँ पानी परे को बेला दनकाल्नलाई राखेको
िो त्येसैले कदिलेकािी सफा िनुािोस् ।
（ख ）बरण्डाको अिादि इट्टा िरु राखेको छ दकनभने यिी आिो तथा केदि
भएको अिस्थामा त्यो इट्टा ब्रे क िरे र भानु ु सक्नुहुनेछ त्यसैले त्यो इट्टाको अिादि आफ्नो सामान
नराखी दिनुिोला।
（ि ）बरण्डामा बाकस अथिा अन्य दिज नराख्नु िोला दकनदक बच्चा िि् ने िर हुन सक्छ त्येसैले
िोस् पुयाा उनु िोस् ।
（घ ）बरण्डामा रोपेको फूल र सुकाएको लुिा िािाले उिाई लान सक्ने हुिा सजक हुनुिोस् ।

फोहर
फोिोर फाल्ने प्लान्धिक, फरक-फरक छ दकनभने दससा ,िील ,प्लान्धिकको झोला
छु ट्टै छु ट्टै प्लान्धिकमा िाली फाल्नु पने हुनेछ ,त्यो मात्र नभई फोिोर फाल्ने दिन पनी
फरक- फरक भएकोले तपाई निरपादलको कमािारीलाई सोधी फोिोर फाल्नु िोला।

िाइकि राक्ने ठाउाँ
साइकल राक्ने ठाउाँ भए राम्रो साँि दमलेर साइकल राख्नुिोस् ,निादिने साइकल िादिाँ साइकल
राक्ने ठाउमा त्येदतकै नराखी दिनुिोला।

１０

दजदिकाइ（कम्युदनटी）को बारे मा(JICHIKAI)
JICHIKAI = कम्युनिर्ी
यिााँ बस्न आएको मान्छे िरु कम्युदनटीको सिस्य हुनै पछा ।
यिााँ बस्न आएको मान्छे िरु「क्योउएदकिी」(साधारर् सेिा शुल्क）जम्मा िरे र त्यो रकम
िलाउने िो। (KYOUEKI-HI)
１ ．दबग्रेको बदत्त र दिजु लीको लादि खिा हुने रकम

प्रयोि भइरिे को पानी र दबग्रेको अिस्थामा बनाउने रकम

２

３ ．फोिोर फाल्दा खेरर लानु े रकम
４ ．सबैजनाले िलाउने सामान को रकम
５ ．सबैजनाले िलाउने ठााँ उको रकम

कोठाको भािा बाहे क हरे क मनहिा
िाधारण िेवा शुल्क (KYOUEKI-HI)
पनि नतिट पिे हुन्छ।
※िम्झौतामा पनि िंिग्न गररएको छ (तानिका)।
निनचकाइ（कम्युनिर्ी）मा ििय हुिे तररका र गिे कामहरु
１ दजदिकाइ（कम्युदनटी）मा सिस्य हुन यिााँ को अिस्यलाई भेटिरी िािो भन्दा िािो यस
दजदिकाइ（कम्युदनटी）मा सिस्यको लादि अनुरोध िनुािोस् र सिस्य बन्नुिोस् ।
２ दजदिकाइ（कम्युदनटी）मा सिस्य भएपदछ कम्यु दनटीको काम सिस्य र अरुलाई मात्र िना
दिने िोइन ,आफैले ले पदन िनुािोस् ।
３「क्योउएदकिी」（साधारर् सेिा शुल्क）दमदत नािेर पैसा दतिाा अरुलाई
समस्या हुने भएकोले दमदत नानु ु अिादि नै 「क्योउएदकिी」（साधारर्
सेिा शुल्क）दतररदिनु िोस् ।

１１

दिदभन्न फारम सम्बन्धिको सूिना
फमट चानहाँ कोठाको निम्मेवारी निएको मान्छे （रे िराकुइि ）िाँग हुिे गछट ।

फारम को नाम
रे िईिोशोउदनन्निेन्कोउतोिो

अिस्था

दमदत

１ ग्यारे न्टी बसेको मान्छे

सकेसम्म िािै ाँ

दिने ठाउाँ
दजम्मेिारी

फारम साँ ि बु झाउने
सम्बन्धित कापीिरु
１ नयााँ

के（ग्यारे न्टी बसेको मान्छे

（１）मरे को अिस्थामा

दलएको

फेने फारम ）

（２）मान्छे िराएको बेला

（रे नराकुइन）

（３）काम छोिे र स्पोन्सर दलन नसक्ने

लाईदिने,नभएको

मान्छे को

अिस्था मा अदफस

प्रमार्पत्र

बेलामा
２ ग्यारे न्टी बसेको मान्छे फेने बेला

मान्छे

ग्यारे न्टी बसेको

मान्छे को दलन्धखत कदप
２ नयााँ

ग्यारे न्टी बसेको
िाम्प

को

मा बुझाउने

रे िईिोशोउदनन्नदसमेइ

ग्यारे न्टी बसेको मान्छे को नाम र ठे िाना

िेन्कोउतोिोके（ग्यारे न्टी

पररितान भएको बेला

सकेसम्म िािै ाँ

मादथ को अनुसार

नाम पररितान िने बेला
１ पररिार भएको प्रमार्पत्र

बसेको मान्छे को नाम र

２ ग्यारे न्टी बसेको मान्छे को

ठे िाना फेने फारम ）

दलन्धखत कदप ,िाम्प को
प्रमार्पत्र

केइशोउशौनीन्धन्शन्धन्सशो

कोठा दलएको मान्छे मरे को बेला अथिा

कोठा दलएको

मादथ को अनुसार

（मान्छे मरे को

दििोसाभएको अिस्था भएपदन तपाई िादिाँ

मान्छे मरे को

भएमा ,बस्ने कारर् लेखेको

बेला अथिा दििोसा भएमा

अरु पररिारजन बस्न पाउने छ ,तर त्येसको

र कोठामा नबस्ने

कदप बुझाउनु िोस्

लेख्ने फारम ）

लादि छु ट्टै फारम भनुापने छ

भदन दििे को

(पररिार भएको

बेलािे न्धख １

प्रमार्पत्र ）

मदिनाको दभत्रमा

１ कोठामा बस्न मन

２ सब पररिारको प्रमार्पत्र

(ज्यूदमन्योउ)
िोउक्योशौदनंदशन्धन्सशो

नयााँपररिार बस्न आएको बेला

（नयााँपररिार बस्न आएमा

पदिला िे न्धख तयार िनुा

मादथ को अनुसार

１ नयााँपररिारको िो भनेर
प्रमादर्त भएको कािज

पने

भने फारम ）

（सब पररिारको
मार्पत्र）
２ साँिै बस्न आएको ．
नयााँपररिारकोको आय
को दििरर्

िोउक्योदशन्जोकुइिोउतोिो

बदसरिेको पररिार घत बढ भएको बेला

के（बदसरिेको पररिार घत

त्यो भएको 20 दिन

मादथ को अनुसार

दभत्रमा

सब पररिार किााँ बदसरिेको
त्यो कािज को दििरर् ,नया

बढ भएको बेला ）

पररिारको पदन दििरर्

(ज्यूदमन्योउ)
न्यूक्यो दशमेईिेन्कोउतोिोके

（पररितान भएको मान्छे को

बसेको मान्छे को नाम पररितान भएको बेला

त्यो भएको 20 दिन
दभत्रमा

मादथ को अनुसार

नाम पररितान भएमा भने
फारम को कदप (ज्यूदमन्योउ)

नाम को फारम）

※「ज्यूनमन्योउ」 यो फारम भिे मान्छे को ओररनििि कनप र िातेिार भएको भए उहााँहरु िातेिार
हो भिेर बुझाउिे ओररनििि प्रमाणपत्र बुझाउिु होि् 、

１２

सूिना केन्द्र
अदफसको नाम
नािोया

ओिारर

दजल्ला

ठे िाना・टे दलफोननम्बर

दप्रफेक्चरल

आिास

〒460-8566
Nagoya-shi Naka-ku Marunouchi 3-19-30

Nagoya Owari Jutaku Kanri Jimusho

Aichi-ken Jutaku Kyokyu Kousha 5F
☎
आमा दजल्ला दप्रफेक्चरल आिास

〒496-8531
Tsushima-shi NishiYanagihara-cho 1−14

Nagoya Owari Jutaku Kanri Jimusho

Ken Ama Sougo Chousha 5F

Ama Chuzai

☎
इदिनोदमया दजल्ला दप्रफेक्चरल आिास

Ichinomiya-shi Imaise-cho Hon-kanbeTatekiri 1-4

Ichinomiya Shisho

Ken Ichinomiya Kensetsu Jimusho 1F
☎

दिता दजल्ला दप्रफेक्चरल आिास

Handa-shi Miyamoto-cho 3−217−21
Central Bldg. 5F

Chita Shisho

☎
दजल्ला

0586-28-5411

〒475-0925

Nagoya Owari Jutaku Kanri Jimusho

दमखािा

0567-24-7330

〒491-0053

Nagoya Owari Jutaku Kanri Jimusho

दनसी

052-973-1791

दप्रफेक्चरल

आिास

0569-23-2716

〒444-8551
Okazaki-shi Myoudaiji Hon-machi 1-4

Mikawa Jutaku Kanri Jimusho

Ken Nishi Mikawa Sougo Chousha 5F
☎
दियुा दजल्ला दप्रफेक्चरल आिास

〒4720026

Mikawa Jutaku Kanri Jimusho

Chiryu-shi Kamishigehara-cho Zoufukuji 124

Chiryu Shisho

Ken Chiryu Kensetsu Jimusho Minami Kan 1F
☎

टोयोटा कामो दजल्ला दप्रफेक्चरल आिास

Toyota-shi Kita-machi 6-3−4
Toyota Kouei Jutaku Center

Toyota Kamo Shisho

☎
दमखािा

दजल्ला

दप्रफेक्चरल

आिास

0565-34-2001

〒440-0801
Toyohashi-shi Imahashi-cho 6

Mikawa Jutaku Kanri Jimusho

Ken Higashi Mikawa Kensetsu Jimusho 1F

Higashi Mikawa Shisho

☎

《अनफिको िमय 》

0566-84-5677

〒471-0027

Mikawa Jutaku Kanri Jimusho

दििाशी

0564-23-1863

0532-53-5616

दबिान 8 : 45 िे न्धख 5：30 सम्म
（शदनबार ,आईतबार ,सरकारी दबिा ,र नयााँ िषा मा बन्द हुन्छ）
平成 30 年度 ver 18.12
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