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आवास सम्बन्धि  परामर्श  डेस्क 
（ओता वडा कार्ाशलर्  7तल्ला  भवन समन्वर्  र्ाखा आवास इन्चार् ज） 
〒144-8621 

ओताकु कामाता 5-13-14  
ＴＥＬ 03-5744-1343 FAX 03-5744-1558 

 

 

JR केइहिन तोिोकु लाइन, टोकु्य  तामागावा लाइन, र इकेगामी लाइनमा "कामाता से्टशन "  हिगासी गुहिबाट पैदल 1हमनेट 

केइहिन तोिोकु लाइन,केकु्य  कामाता से्टशन  हनसी गुहिबाट पैदल 10हमनेट 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

सोधपुछ समर्: कार्ाशलर्को  दिन 8:30～17:00 र्दन,आइत,सावशजदनक  दििा र नर्ााँवर्श  िाहेक  

 
 

【सम्पकक】 

【लहित व्यहि】 

अशि व्यन्धि  भएको पररवार 

・र्ारीररक अर्िता  पासिुक (तेच्योउ ) 1िेन्धख 4 शे्रणी  

・आइ नो तेच्योउ  1 िेन्धख 3 शे्रणी  

・मानहसक अशिता, स्वास््य र कल्याण पासबुक (तेच्योउ) 1 दहेि 2 श्रेणी प्राप्त गरेको  व्यहि भएको पररवार 

ओताकुमा एक बर्ष  भन्दा  बढी बसेका जो हनन्म  अन्तगषतमा  परेका पररवार 

     ओताकु आवास समर्शन  पररर्द 

हवदशेी नागररक बाहसन्दा पररवार 

・बसोबास योग्यता भएको हवदशेी नागररक भएको पररवार 

एकल अदभभावक भएको पररवार 

・18िर्श  भन्दा  कम उमेरका िच्चाहरू सारै् िुिा वा आमा जो साँगै िस्छन्  र उनीहरूलाई समर्शन  गरेको पररवार 

वृद्धवृद्धा पररवार 

・65वर्श  भन्दा  िढीको एकल व्यन्धि  

・65र60 वर्श  भन्दा  िढीको व्यन्धिहरू  मात्र  समावेर् भएको पररवार 

कल्याण सहर्ोग प्राप्त  गरेको पररवार 

・कल्याण  सहर्ोग प्राप्त  गरररहेको पररवार 
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Ⅰ हनजी भाडाको आवास पुनवाषस  समर्षनको  जानकारी  

 

वडा हभतै्र  बसै्द  गरेको, भवन भत्काएको , खाली गने  अनुरोध वा अन्य  कारणिरूले नयााँ घर खोजै्द  गरेकोरहित आवासको आवश्यक  

भएका व्यक्तििरू  (वृद्धवृद्धा  व्यक्तििरू, अशि  व्यक्तििरू , एकल अहभभावक, हवदेशी हनवासी, कल्याण  सियोग प्राप्त  पररवार) 

परामशक गनक हमल्न ेररयल स्टेट सपिरूको सूची पेज 5मा छ। 

 आफैले ररयल से्टट  सपमा फोन गरर,िािेको कोठा र सतकिरूबारे परामशक गनुकिोला। 

 

【प्रयोग गनश  सदकने व्यन्धिहरू】 

वृद्धवृद्धा  व्यन्धिहरू ,अर्ि  व्यन्धिहरू , एकल अदभभावक, दविेर्ी दनवासी,  

कल्याण सियोग प्राप्त पररवार 

 

※दलष्टमा  लेन्धखएको ररर्ल से्टट  सपहरूमा सस्तो  भाडाको कोठाहरूआदि हुन्छ  तर  

तपाईले चािकेो जस्तो कोठा नपाउन पहन सक्छ। 

 

 

 

 

◎ यदद कोठा फेला नपरेको खण्डमा  

「तपाईंको आफ्नै  आवश्यकताहरूको समीक्षा  गने  दवचार गनुशहोस्  (कोठा भाडा, आकार, के्षत्र ,आदि)।」 

 

 

 

यदद तपाईं वडामा बसु्नहुन्छ  र एक हनजी भाडाको आवासको लाहग सम्झौता  गनष  ग्यारेन्टी  कम्पनी  प्रयोग  गनुषहुन्छ  भने, वडासाँग 

सम्झौता  गरेको, ग्यारेन्टी  कम्पनीको िामी पररचय गराउने छौं। 

【प्रयोग गनष  सहकने व्यक्तििरू】 

वृद्धवृद्धा  व्यन्धिहरू ,अर्ि  व्यन्धिहरू , एकल अदभभावक, दविेर्ी दनवासी, कल्याण  सहर्ोग प्राप्त  पररवार 

《ओताकु सम्झौता  ग्यारेन्टी  कम्पनी 》 

・फोदसजु  खािुदसकी खाइस्या  

・फोदसजु  खािुदसकी खाइस्या  

・इप्पान स्यािान  होउदजन दचन्ताई  होस्यो  दककु 

※कोठा भाडा ग्यारेन्टी  कम्पनीले   जााँच गररन्छ  र नदतजा अनुसार उपलब्ध  नहुन पदन सक्छ 

 

 

 

आफैले फोनद्वारा  सूचीिद्ध  ररर्ल से्टट  

सम्पकश  गरेपदछ हेनश  जानुहोला। 

● इच्छाएको  कोठाको सतषिरू बारेमा हसधा ररयल से्टट  सपमा परामशष  
गनुषिोला । 

● इच्छाएको  कोठा फेला परेको खण्डमा  सम्झौता  गररनेछ। 

◇ कोठा भाडामा हलदा ग्यारेन्टी बहसददन े  कम्पनीिरूको पररचय इत्यादद। 

◇ सहकार्श  गररदिने ररर्ल से्टट  सपहरूको  सूिी हवतरण 
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आवास सुरक्षा  समर्षन  व्यवसाय  पेज 1मा हनहज भाडाको आवास सम्झौता  गनष  नसकेका वृद्धवृद्धा  िरूलाई िामी बस्नको  लाहग स्र्ान  

सुरहक्षत  गनषका  लाहग हनम्नहलक्तखत  हभत्रका  तीन प्रकारका समर्कनिरू प्रदान गनेछौं। 

(1) कोठा खोज्न  समर्श न 

ररयल से्टट  सपमा साँगै जाने वा सूिनािरू ल्याइहदने , कोठा सने  सम्झौताको  लाहग मदत गररनेछ। 

(2) कोठा सररसके पदछ सुरक्षाको  पुदष्ट  

फोनबाट सुरक्षाको  पुहि , कोठामा िेनष  गई िेरहविार गने , ढुक्क  भएर जीवनयापन गनष  सियोग    

गररनेछ। 

(3) घर मादलक साँग परामर्श  गररदिनेछ 

लहित वृद्धवृद्धािरू  अर्वा घर माहलकिरूबाट परामशषको  लाहग फोनबाट प्रहतहिया  गररनेछ 

।  

 

 

※कोठाको खोजी गनश   समर्शन   गिशछ  तर्ा कोठा   सरेपदछ सुरक्षाको  पुर््रट सम्झौता गरेको  कम्पनीले गदकछ। 

※समर्शन  कार्शक्रमको  प्रर्ोग  गरर घर सरेका सिैजनाको सुरक्षा  पुदष्टकरण  र हेरचाि सर्भकसको लागी योग्य हुनेछन्। 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कोठा भाडामा हलने  सम्झौता   हबना नै समर्षन  जारी राख्न  िािने  वृद्धवृद्धा  

व्यक्तििरू  

● आवास परामशष  डेस्कमा  आवास सुरक्षा  समर्षन  कायषिमको  बारेमा 

● सिकायष  गररहदने ररयल से्टट  सपिरूको सूिी प्रयोग  गरी ररएल से्टटसाँग  

गनुषिोस् । 

वृद्धवृद्धा कल्याण  दवभागको डेस्कमा  

कार्शक्रमको  लादग आवेिन दिनुहोस्। 

【सम्पकक】 

वृद्धवृद्धा कल्याण  दवभागको  वृद्धवृद्धा  समर्शन  इन्चार् ज 

(ओता वडा कायाकलय तेस्रो तल्ला वृद्धवृद्धा कल्याण हवभाग वृद्धवृद्धा समर्कन इन्चाजक (वृद्धवृद्धा आवास)) 

TEL 03-5744-1449   FAX 03-5744-1522 

ररसेप्सन समर्: 8:30~17:00 (र्दन, आइत, सावशजदनक  दििा,नर्ााँ वर्शको  दििा िाहेक) 

 

● आवास परामशष  डेस्कमा  हसजषना  गररएको “सम्पकष  फारम"   

ल्याउनुिोस् । 

● समर्कन पररयोजनाको व्याख्या  पहछ, "आवेदन फारम"  

बुझाउनुिोस्। 

【प्रयोग  गनष  सहकने व्यक्ति 】 

 जो यस वडा हभत्र  एक बर्ष  भन्दा  बढी बसै्द  गरेको 65वर्ष  भन्दा  माहर्का एकल व्यक्ति  अर्वा 65 र 60बर्ष  भन्दा  माहर्का 

मात्र  भएका पररवार। 

 

● वडाद्वारा जााँि पहछ, िामी तपाईंलाई "सूिना" पठाउनेछौं। 

● कोठा खोज्नको  लाहग समर्षन  सुरू गरर, घरमा बसी सकेपहछको सुरक्षा  पुहिको  

समर्षन  पहन कायम राक्तखनेछ। 

समर्कन कार्शक्रम  कार्ाशन्वर्न (वा गैर 

कार्ाशन्वर्न ) 

हनणकय पत्र  पठाउाँिै 

◇ कल्याण समर्षन  आवास सुरक्षा  व्यवसा य  (वृद्धवृद्धा  घरपररवार मात्र ) 

आवास परामर्श  डेस्कमा  परामर्श  

(सामग्रीमा  हेनुशहोस् ) 
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Ⅱ सावषजहनक  भाडा आवास र परामशष  डेस्किरूको बारेमा जानकारी 
 

 

 

नगरपाहलकाको आवास,ओता वडाद्वारा  संिाहलत िो। आवासको खााँिो भई नू्यन  आय भएको व्यक्तििरूलाई   कम भाडामा हदइन्छ।  

वर्षको  एक पटक नोभेम्बरको शुरुमा आवेदन िुल्ला गररन्छ।《आवेदन बुकमाकष 》 हवतरण अवहधमा मात्र  वडा कायाषलयको  मुख्य  सरकारी 

भवन र प्रते्यक  हवशेर् शाखा कायाषलयमा  हवतरण गररनेछ। त्यिााँ  हवहभन्न  सतषिरू छन्, त्यसैले  कृपया आवेदन हदनु अहघ बुकमार्कलाई 

ध्यानपूवकक जााँच गनुकिोस्। 

[मुख्य  आवेदन योग्यता ] 

1 ओतावडा हभत्र  हनरन्तर  तीन बर्ष  भन्दा  बढी बसु्नभएको  हुनुपदषछ । 

2 समू्पणष  पररवारको आय आम्दानी  हनधाषररत  मापदण्डहभत्र  भएको हुनुपदषछ । 

3 आवासको समस्या  भएको (हनयम अनुसार, घरमाहलकिरू र सावषजहनक  आवासका  

बाहसन्दािरूलाई अनुमहत छैन) । 

4 साँगैबसे्न  आवेदक वा आफन्तिरू गैंगस्टर  (बोउयोकु  दानइन) को सदस्य  नभएको। 

5 आफन्तिरू साँगै बसे्न  (पररवारका लाहग) 

6 हनयम अनुसार 60बर्ष  भन्दा  माहर्को अहभभावक साँगै नबसेको (एकल व्यक्तिको  लाहग)।  

 

 

 

 

 

 

 

मिानगरीय आवास,टोहकयो मिानगरपाहलका  द्वारा  संिाहलत िो। आवासको खााँिो भई नू्यन  आय भएको व्यक्तििरूलाई   कम भाडामा 

हदइन्छ। यो न्यून भाडामा हलने आवास िो।आवेदन  मे,अगष्ठ , नोभेम्बर  र फेबु्रअरी  महिनामा गरर वर्षको   िार पटक आयोजना गररन्छ।

《आवेदन जानकारी》 हवतरण अवहधमा वडा कयाषलयको   मुख्य  सरकारी भवन र प्रते्यक  हवशेर् शाखा कायाषलयमा  हवतरण गररनेछ। 

त्यिााँ  धेरै सतषिरू हुन्छन् , त्यसैले  कृपया आवेदन हदनु अहि ध्यानपूवकक जााँच गनुकिोस्। 

【मुख्य आवेदन योग्यता 】 

１ टोदकयो मिानगरपाहलका हभत्र  बसेको हुनु पनेछ । 

  ※एकल व्यक्तिको  लाहग, एकल व्यक्तिको  लाहग व्हीलिेयर  आवास, पररवारका लाहग (पोइन्ट  हवहध),हसल्वर  जोडी  टोहकयोमा 

कक्तिमा  3बर्कभन्दा बढी बसेको हुनुपनेछ। 

２～６देक्तख माहर्को वडाद्वारा   संिाहलत आवाससाँग साझा छ। 

7 65वर्ष  भन्दा  माहर्को अहभभावकसाँगै बसेको (जीवनसार्ी प्राय :60वर्ष  भन्दा  माहर् भएको)   

(हसल्वर  जोडी र दईुजनाको पररवारको लाहग) 

 

 

 

 

 

ओताकु आवास व्यिस्र्ापन  केन््द र 

(ओताकु कामाता 5-36-3 रु्दनफमश  भवन 1F) 

ＴＥＬ 03-3730－7325 

ररसेप्सन समर्: 9:00~17:00 (र्दन, आइत, सावशजदनक  दििा,नर्ााँ वर्शको  दििा िाहेक) 

● नगरपाहलकाको आवास 

● नगरपाहलकाको आवास 

【सम्पकक】  
टोदकयो मिानगरपाहलका आवास आपूर्तक हनगम मिानगरीय आवास आवेदन केन्र 

(दर्िुर्ा-कु,दजन्गुमाए 5-53-67कोस्मोस  आओर्ामा 3F) 

TEL 03-3498－8894 

ररसेप्सन समर्: 9:00~18:00 (र्दन,आइत, सावशजदनक  दििा,नर्ााँ वर्शको  दििा िाहेक) 

【सम्पकक】  
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65वर्ष  भन्दा  माहर्का एकै्ल  बसेका वा दुईजनाको पररवार जसलाई आवासको समस्या  भएका व्यक्तििरु।  यो आवासमा स्वतन्त्र  भई, 

सुरहक्षत  र आरामदायी दहैनक जीवन हबताउन सकु्नहुन्छ। 

त्यसै गरर,आपत्कालमा   प्रहतहिया  हदन र दैहनक जीवनमा सरसल्लाि  हदन सकोस भनी सियोगी कमकचारीिरू हनवासीमा पठाइन्छन्। वर्कमा 

पटक आवेदन खोल्नेछ , समयको बारेमा वडाको बुलेहटनमा सूहित गरीनेछ।  

 

[मुख्य  आवेदन योग्यता ] 

1 वडा हभत्र  लगातार 3वर्ष  भन्दा  बढी बसेको हुनु पनेछ।  65वर्ष  भन्दा  माहर्का एकै्ल  बसेका वा  

दुईजना पररवार जसलाई आवासको समस्या  भएका व्यक्तििरु।  (साँगैबसेका व्यक्तििरू  60वर्ष   

भन्दा  माहर् भई अहभभावक वा जीवनसार्ी साँगै  बसेको समयावहध 1वर्क भन्दा बढी भएको हुनु  

पनेछ।) 

2 आवासको समस्यामा  परेको। 

3 आय / आय मापदण्ड  हभत्र  छ। 

4 साँगैबसे्न  आवेदक वा आफन्तिरू गैंगस्टर  (बोउयोकु  दानइइन)को सदस्यमा  छैनन्। 

 

 

 

65वर्ष  भन्दा  माहर्का एकै्ल  बसेका वा दुईजनाको पररवार जसलाई आवासको समस्या  भएका व्यक्तििरु।  जीवन क्तस्र्र  बनाउन वडाले 

हनजी के्षत्रबाट  भाडामा हलएका अपाटकमेन्ट प्रदान गदकछ। 

 

[मुख्य  आवेदन योग्यता ] 

1 वडा हभत्र  लगातार 3वर्ष  भन्दा  बढी बसेको हुनु पनेछ।  65वर्ष  भन्दा  माहर्का एकै्ल  बसेका वा  

दुईजनाको पररवार जसलाई आवासको समस्या  भएका व्यक्तििरु।  (साँगै  बसेका व्यक्तििरू   

60वर्ष  भन्दा  माहर् भई अहभभावक वा जीवनसार्ी साँगै  बसेको समयावहध 1वर्क भन्दा बढी  

भएको हुनु पनेछ।) 

2 आवासको समस्या  भई, स्वस्र्मा  समस्या  नभएको दैहनक जीवन हबताउन सक्षम  हुनुहुने। 

3 साँगैबसे्न  आवेदक वा आफन्तिरू गैंगस्टर  (बोउयोकु  दानइइन)को सदस्यमा  छैनन्। 

 

 

 

 

 

【सम्पकक】  

● हसल्वर जोडी  (वृद्धवृद्धा  घरपररवार मात्र )） 

वृद्धवृद्धा आवास व्यवस्र्ापन  डेस्क 

(ओता वडा कार्ाशलर्  तेस्रो  तल्ला  वृद्धवृद्धा  कल्याण  दवभागदभत्र  वृद्धवृद्धा  आवास 

TEL 03-5744-1346  FAX 03-6428-6973 

ररसेप्सन समर्: 8:30~17:00 (र्दन, आइत, सावशजदनक  दििा,नर्ााँ वर्शको  दििा िाहेक) 

● वृद्धवृद्धा अपाटकमेन्ट (वृद्धवृद्धा िरपररवार मात्र) 
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सिकायक गररहदने ररयल से्टट  सपिरूको प्रयोग  गनष  िािानुहुन्छ  भने, कृपया जानु भन्दा  पहिले आफैले फोन गनुषिोस्।  तपाईंले खोजु्न  

भएको जस्तो  भाडाको कोठा छ हक छैन वा खुल्ने  समय जााँचु्निोस् , तपाईंली िािेको सतषको  कोठाको लाहग परामशक गनुकिोस्। त्यो अवस्र्ामा , 

कृपया तपाईंले "ओताकु सिकायष  गररहदने ररयल से्टट  सपको  सूची" िरेेर कल गरेको भन्नुिोस्। 

※तपाईलें  चाहेको जस्तो  कम भाडाको कोठा फेला पछश  नै भने्न  दनदित  छैन।  

 

 

 

◎यहद तपाईंले सजीलै कोठा पाउन नसकेको खण्डमा  

「आफुले इच्छाएको  कोठाको (कोठा भाडा, आकार, के्षत्र  आदि) सदमक्षा  गर ।ं」 

 

 

 

転居理由等 

बसाई सने  

कारण आहद 

・老朽化  बढेुसकाल र ・立ち退き  सनक पन लागेको  ( 期限 समयावहध   साल    महिना     ताररि ) 

・居住環境の改善  बसे्न वातावरणको सुधार  ・高額家賃  मिगंो कोठा भाडा 

・保証人不在  ग्यारेन्टरको अनुपक्तस्र्हत   ・生活保護受給  कल्याण संरक्षण  प्राप्त  गदै  गरेको 

・同居家族関係  साँग ैबसे्न  पररवारको सम्बन्ध  र 

・その他  अन्य （                                 ） 

 

保証人 

ग्यारेन्टर 

有（続柄   ）・ 無 

छ (सम्बन्ध         ) / छैन 

保証会社利用 

ग्यारेन्टर कम्पनीको  

प्रयोग  गने  

有 ・ 無 

िो  /  िोइन    

緊急連絡先 

आपत्कालमा सम्पकष  

गने  व्यक्ति  

有 ・ 無 

छ  /  छैन 

希望条件等 

इहच्छत सतष , 

आहद 

探している物件 तपाईले खोजु्न  भएको कोठा 

家 賃：              円程度 कोठा भाडा:                                         येनजहत 

地 域：               周辺 िेत्र:                                वररपरर 

間取り：             ぐらい फ्लोर योजना:                        जहत 

階 層： １階 ・２階以上・どちらでも 
तल्ला: पहिलो तल्ला   / दोस्रो  तल्ला  भन्दा  माहर्को  

/ जुन सुकै भएपहन हुन्छ 

トイレ： 洋式 ・ 和式 ・どちらもでも 
टोइलेट: पहिमी  शैली, जापानी शैली  /  

जुन सुकै भएपहन हुन्छ  /  जनु सुकै भएपहन हुन्छ 

風 呂：  有 ・ 無  ・どちらもでも 
नुिाउने ओफुरो: छ  / छैन  /  

 जनु सुकै भएपहन हुन्छ 

その他： अन्य 

配布日：    年  月  日 

 

★ 相談内容 MEMO 

◇ सिकायष  गररहदने ररयल से्टट  सपिरूको हलस्ट 
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सिकायक गररददने  ररर्ल से्टट  सपहरू(के्षत्रको  वडा भन्दा  िादहर)  ★सहर्ोग संभव ▲अदल सहर्ोग संभव 

 

 

 

 

के्षत्र № नम्बर वा नाम
हुलाक नम्बर 

(युबिन िान्गो)
स्थान TEL FAX अंगे्रजी बिबनयााँ कोररयन 

1 स्योउएइ फुदोउसान 143-0015 ओमोरी बनसी 2-13-3 03-3766-2933 03-3761-7630

2 ｉहाउजिङ 143-0015 ओमोरी बनसी 4-17-27-201 03-6423-0779 03-6423-1079

3 ताचु फ़ुदोउसान  143-0015 ओमोरी बनसी 6-13-15 03-3761-5075 03-3763-3834

4 मोरिताके  फ़ुदोउसान  143-0016 ओमोरी बकता 3-1-1 03-3761-5158 03-3768-0808

5 खािु कर्पोिेसन  143-0016 ओमोरी बकता 4-15-26 03-3764-2121 03-3764-2199

6 A-RISE 143-0011 ओमोरी होन्यो  1-2-7 03-6404-6435 03-6404-6440

7 नोकोनोको  143-0011 ओमोरी होन्यो  2-4-21-204 03-6676-4774 03-6676-4774

8 साकुिा  जिजिङ्ग 143-0023 साननोउ2-42-3 03-3774-1755 03-3774-1756

9 जमउिा  143-0023 साननोउ2-42-4 03-3774-0555 03-3774-2028

10 नेशनि एसुएतो 143-0023 साननोउ３－１７－３ 03-3778-6526 03-3778-6527

11 जकतामुिा  जचस्यो  143-0025 बमनामी मागोमे 6-21-3 03-3773-0873 03-3773-0256

12 तोिीइ स्योउिी  143-0026 बनसी मागोमे 1-30-14 03-3777-4454 03-3775-5035

13 जसन्वा  कोऊसान  143-0026 बनसी मागोमे 2-21-1 1・2F 03-3775-0155 03-3775-0182

14 सन टक्स   143-0026 बनसी मागोमे 2-30-2 03-3774-5501 03-3774-5581

15 Ｉ・Ｍ・Ｋ 143-0021 बकता मागोमे2-33-3 03-3772-2002 03-3772-2004

16 नू्य इस्ट 143-0021 बकता मागोमे2-30-11 1F 03-3775-6211 03-3777-3802

17 मागुमे हाउजिङ 143-0024 युउओउ4-33-2 03-3774-0816 03-3776-0527

18 जहडेकी  कोउग्योउ  143-0024 युउओउ7-16-11 03-3753-8883 03-3753-4097

19 आरु्पिोदो  ( जमने्तक् ) 146-0082 इकेगामी2-20-10 03-5729-0040 03-5729-0090

20 योनेया फुदोउसान  146-0082 इकेगामी4-28-10 03-3752-3475 03-5700-7618

21 खावागुची  हाउजिङ 146-0082 इकेगामी6-2-14 03-5748-0601 03-5748-0602

22 एस कर्पोिेशन 146-0082 इकेगामी6-3‐6 03-5700-7110 03-5700-7155

23 इसोए फुदोउसान 145-0071 देन्एनयोउफु  1-55-8 03-3722-5558 03-3721-9191

24 सानु्य से्टट 145-0067 युबकगाया ओिुका 町8-4 03-3727-9333 03-3727-9353 ★

25 कुिोसु एिेन्ट 146-0091 उनोकी 2-10-6-202 03-6715-5080 03-3757-9119

26 होम  टाउन 146-0091 उनोकी 2-12-20 03-6451-9552 03-6451-9553

27 जचदोरिखान  146-0083 बिदोरर1-24-13-101 03-6451-9673 03-6451-9674

28 N िाइन्स फुदोउसान 146-0084 बमनामी कुगाहारा 2-16-16 03-6319-7500 03-6317-4939

29 जमयोसी  स्योउिी  145-0073 बकता बमनेमाबि9-11 03-3726-1566 03-3726-1526

30 नाका इकेगामी  फुदोउसान  146-0081 नाका इकेगामी1-20-16 03-5747-6337 03-5747-6338

31 जनसीयामा  िाइफु जडिाइन 145-0066 बमनामी युबकगाया 1-4-2 4F 03-6421-8673 03-6421-8675

32 तोकुमोजच  फस्ट होम  145-0064 खामी इकेदाई 1-31-3 03-3720-6800 03-3720-7666 ★

33 GL 145-0065 खामी इकेदाई 2-4-16-307 03-6312-1115 03-6312-3443

34 ओतोमी स्योउिी 145-0064 खामी इकेदाई 5-37-1 03-3729-7277 03-3729-7367

ओ
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ोु
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के्षत्र № नम्बर वा नाम
हुलाक नम्बर 

(युबिन िान्गो)
स्थान TEL FAX अंगे्रजी बिबनयााँ कोररयन 

35 तोिासुतो  होम 144-0055 नाका रोकुगोउ 2-31-10 03-3734-0015 03-3734-0098

36 हाजसमोतो  हाउस  144-0055 नाका रोकुगोउ 2-18-12 03-5713-1055 03-5713-1056

37 इन्फोसु 146-0093 यागुिी 1-5-8-102 03-6421-1553 03-6421-1534

38 जकजचरितो  146-0094 बहगासी यागुिी1-5-22-203 03-3739-7847 03-6319-2002

39 गेन 146-0095 तामागावा 1-19-1 03-3750-8441 03-6715-4319

40 सुरिओकु 146-0095 तामागावा 2-9-6 03-3759-1332 03-3756-6174

41 योउतोकु  फुदोउसान 144-0035 बमनामी कामाता 1-10-4 03-3734-6460 03-3739-3595

42 TREIB 144-0035 बमनामी कामाता 2-15-19 03-3734-8811 03-3734-8881

43 िाइफु से्टि 144-0035 बमनामी कामाता 2-27-17 1F 03-5480-5355 03-5480-5356 ★

44 Ｋ म्यानेिमेन्ट 144-0051 बनसी कामाता 5-13-32 03-6676-0272 03-6736-0492

45 आशासी जिजिङ्ग 144-0051 बनसी कामाता 7-24-10-110 03-5744-5211 03-5744-0033

46 स्योउिी  144-0051 बनसी कामाता 7-29-5 1F 03-3735-2102 03-3735-2572 ▲

47 जमनोिा  फुसुतािा  होम  देङ्गुस 144-0051 बनसी कामाता 7-36-7 03-3732-2103 03-3732-2117 ★ ★ ★

48 ＳＨＵहोम 144-0051 बनसी कामाता 5-14-7 03-5713-3811 03-3739-5225

49 ओहाना से्टट 144-0051 बनसी कामाता 8-24-7 5F 03-5711-7321 03-5711-7320 ★

50 आदोिानु्सजफरुदो  144-0052 कामाता 1-4-14 1F 03-6424-5501 03-6424-5590

51 तोउसेइजु्यउकेन 144-0052 कामाता 3-3-22 03-5744-5113 03-5744-5114

52 जू्यताकु  नािी 144-0052 कामाता 4-7-8 1F 03-5480-5300 03-5480-5309 ★

53 जनहोन जिदोउस्या  युुचुउ जकनोकोउ 144-0052 कामाता 5-34-10 03-5714-7611 03-5711-8122 ★ ★

54 तोिाइमोआ  143-0012 ओमोरी बहगासी 4-43-10-102 03-6404-9525 03-6404-9535

55 माचुिाका  ताकेन स्योउिी 143-0013 ओमोरी बमनामी 2-17-14 03-3745-7987 03-3741-4059

56 सेकी फुदोउसान  144-0034 बनसी कोउबजया 3-29-4 03-3744-5512 03-3744-5522

57 यामाइची  खाईहाचु  144-0034 बनसी कोउबजया 4-13-11 1F 03-3744-3450 03-3741-1310

58 स्माइि होम  नेट्स  144-0032 बकता कोउबजया 1-12-9 03-3742-5111 03-3742-1199

59 उजचयामा  स्योउिी  फुदोउसान  144-0032 बकता कोउबजया 1-4-7 03-3743-1113 03-3744-0516

60 RB म्यानेिमेन्ट 142-0043 बसनागावाकु  फुतािा 1-18-3 1F 03-5751-7078 03-5751-7079

61 Arrival(अिाइिि) 142-0054 बसनागावाकु  नाखानोिु3-2-17-201 03-6364-0287 03-6735-4383 ★

62 जनहोन फुकुसी सजभुस 142-0063 बसनागावाकु  एिारा7-12-1 1F 03-3788-6611 03-3781-6028

63 नािुहाउस  एिेन्ट 152-0032 मेगुरोकु बहरामािी 2-2-4 3F 03-5731-6010 03-5731-6011

64 तोमोए  फुदोउसान  152-0035 मेगुरोकु बजयुउगाओखा 3-6-8 03-5726-8637 03-5726-8638

65 जिि  म्यानेिमेन्ट 153-0042 मेगुरोकुआओिादाइ 1-29-6-206 03-6452-2970 03-6452-2969

66 एसु 153-0051 मेगुरोकु खामी मेगुरो 1-4-3-203 03-5725-0285 03-5725-0286

अनुवाद  सफ्टवेर
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◎आहन्सन दचन्ता ई आवेदन िो। 

◎आन्धिन  दचन्ताई  कल  सेन्ट र 

TEL.0120-37-5584 
みんな  ここ 安心 

कोठाको म्यादचङ् ग 

िर माहलक बसे्न व्यहि 

おかげさまで 50年 

कोउएकी स्यािान  होउदजन 

जेनकोकु दचन्ताई  जु्यताकु  केइस्या  क्योउखाइ  रेन्गोउखा इ [पररहचत: हचन्ताई 

रहित आवासको आवश्यता  भई आवास पाउन नसकी समस्यामा  परेका व्यक्तििरुलाई  लहक्षत  (प्रकोपको  घटनामा पीहडतिरूका लाहग) 

भाडामा हलने आवास बारे जानकारी पोि  गररएको छ। शीर्क पृष्ठबाट  कुनै पहन हप्रफेक्चर  ियन गरेपहछ,त्यिााँ  "हक-वडष  द्वारा  सिष " 

उदािरण अनुसार इच्छाएको  कोठा खोजु्निोस् । कोठाको हववरणको लाहग, कृपया प्रते्यक  कोठाको क्तिनमा  "सतषिरू, आहद" जााँि 

（www.saigaishienjutaku.com/） 

 

 अन्य कोठा खोज्न  

सुरहित आवासको आवश्यता  भएका लाहग िामी भाडाको आवास सम्बन्धी  परामशष  गदषछौ ाँ । 

◎सेफ्टीनेट जू्यताकु  जानकारी  प्रावधान  प्रणाली  

 

सेफ्टीनेट जू्यताकु   भन्नाले  सुरहक्षत  आवासको आवश्यता  

व्यक्तििरूका  लाहग भाडामा हलने आवासको लाहग दताष  गने  

प्रणाली  िो। जसै्त  वृद्धवृद्धा  वा अशि  व्यक्तििरू  आहद, 

आवासको आवश्यता  भएका व्यक्तििरूका  लाहग राख्न  दताष  

गररएको आवास िो। 

भूहम, पूवाषधार , यातायात र पयषटन  मंत्रालयद्वारा  प्रबक्तन्धत  सुरहक्षत  आवासको आवश्यक  परेकािरूको लाहग भाडामा हलने आवासको लाहग 

सिष ,ब्राउहजङ्ग   र आवेदन हदने साइट िो। （www.safetynet-jutaku.jp/guest/system.php）                

http://www.safetynet-jutaku.jp/guest/system.php

