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GTNग्यारे न्टर प् ान िभबम्न्ध पररचय

GTN भनेको के हो ？

GTNभनेको जापान मा कोठा भाडामा ल द
िं ा ग्यारे न्टर बलिददने किंपनी हो| ढुक्क हुनुहोि ् हाम्रो
िेवा अिंग्रेजी, चाइननज, लभएतनामी, कोररएन र नेपा ी भाषामा उप ब्ध छ |

※ग्यारे न्टर भन्ना े ?

भाडा
िभझौता

जापानमा कोठा भाडामा लिने बेिामा ग्यारे न्टर एक जना आवश्यक पर्छ |
कोठा भाडामा लिने व्यक्ति िे भाडा तिनछ असमर्छ भएको खण्डमा ग्यारे न्टर
बसेको व्यक्तििे भाडा तिननछ पनेहनन्र् |
जापातनज हरुको हकमा आफ्नो पररवार को वा नक्जकको आफन्ि ग्यारे न्टर
को रुपमा राख्ने चिन भएपतन बबदे शी हरुको हकमा भने ग्यारे न्टर खोज्न
गाहो हनने गर्छ र प्राय सबैिे ग्यारे न्टर कंपनी प्रयोग गने गररन्र् |
भाडामा ददने व्यम्क्त

भाडामा
ल ने
व्यम्क्त

ग्यारे न्टर
िभझौता

ग्यारे न्टर
िभझौता

ग्यारे न्टर किंपनी ग् ोब िस्ट नेटवकन
ＧＴＮ ग्यारे न्टर कागजात जािंच पड्ता

■जािंच पड्ता

प्रक्रियाको

प्रक्रिया

■प्रारम्भभक ग्यारे न्टर शल्
ु क （ग्यरे टर बलिददए वापत GTN े ल ने िेवा शल्
ु क)
घर भाडाको 30％～100％（कोठा अनुिार फरक पनन िक्ने ）
※न्युनतम ग्यारे न्टर शुल्क 20,000येन
जस्तै …घर भाडा 60,000येनभएको अवस्थामा ग्यारे न्टर शुल्क दहिाब अनुिार
18,000येन भएपनन 20,000येन ाग्नेछ |
■बार्षनक ग्यारे न्टर शुल्क
10,000येन प्रत्येक बषन
※िभझौता को दोश्रो बषन पछी प्रत्येक वषन नतनुन पने |
GTNबाट बब कोठामा पठाइनेछ | नम्जकैको कम्भबननमा बब नतनन िक्नुहुनेछ |

ागग आवश्यक कागजात ※फुदोउिानको अक्रफिमा पेश गनुह
न ोि |

①जाइयनछ काडछ को कपप अगाडी र पर्ाडी （नभएमा बबदे शी दिाछ पत्र पतन OK）
②पवद्यार्ी पररचय पत्र कपप अगाडी र पर्ाडी （भनाछ हनन बाकी भए भनाछ अननमति पत्र वा पास भएको जानकारी पत्र पतन OK）
③पासपोटछ अननहारको फोटो भएको पेज को कपप

■इमजेन्िी िभपकन ※फुदोउिान ् किंपनी मा बबवरण भनुन होि ् |

①आफ्नो दे शमा भएको कननै एकजना आफन्ि को बबवरण
②जापानमा भएको कननै एक जन चचन्ने व्यक्ति (जननसनकै दे शको साचर् भए पतन OK）

■कोठा भाडामा ल दा ग्यारे न्टर किंपनी बाट गररने कागजातको जािंच पड्ता प्रक्रिया

①ＧＴＮसंग संबक्न्िि फनदोउ सानमा मन परे को कोठा भाडाको िाचग आवेदन पत्र भररनेर् |
②कोठाको िाचग आवेदन पत्र भने बेिामा ＧＴＮको 「ग्यारे न्टर सम्झौिा पत्र 」मा पतन आवश्यक बबवरण भननह
छ ोस |
③जाइययछ काडछ ,पवद्यार्ी पररचय पत्र अगाडी र पर्ाडीको भाग र पासपोटछ को अननहारको फोटो भएको भाग को फोटोकपी पतन बनझाउनन होस |
④GTNबाट कागजाि जांच गने क्रममा िपाईं हरु िाइ फोन गररनेर् | ※03-5956-6303 बाट फोन गररनेर् |
⑤दे शको आफन्ि र जापानमा बस्ने चचन्ने व्यक्ति िाइ पतन फोन गररनेर् |
※ＧＴＮ बाट फोन आउन सतने कनरा पव
न छ जानकारी गराउनन हनन हार्दछक अननरोि गदछर्ौं |
⑥जांच पड्िाि प्रक्रक्रया सफि भएपर्ी ग्यारे न्टर सम्झौिा बबवरण भरर र्ाप वा साइन गननह
छ ोस |

GTN तपाईं िभपण
ू न र्वदे शीहरुको जापान बिाई आनन्ददायी बनाउन र
िहयोग को ागग हरदम तत्पर रहनेछ |
हामीकहााँ र्वलभन्न भाषामा िेवा उप ब्ध भएको े कोठामा बिुन्जे
िभपकन गनुह
न ो ा|

कुनै िमस्या परे मा हाम्रो िपोटन िेन्टर मा

03-5155-4674（10:00~18:30）
Global Trust Networks Co,Ltd.
इकेबुकुरो मुख्या य 1-21-11 2nd Floor Oak Ikebukuro Building,Higashiikebukuro,Toshima-ku,170-0013 Tokyo,Japan
TEL (81)3-6804-6801 / FAX (81)3-6804-6802
लिनोकुबो ब्रान्च 1-15-15 2nd Floor Akiyama Building,Okubo,Shinjuku-ku,169-0072 Tokyo,Japan
TEL (81)3-5155-4670 / FAX (81)3-5155-4679
※不動産会社の方へ お客様がこちらのチラシをお持ちになられてご不明な場合は上記池袋本社までご連絡ください。

GTN

े जापानमा बस्ने बबदे शीहरुको िपोटन को

ागग

काम

गछन |

～बहुभाषा को माध्यम बाट िेवा उप ब्ध (जापाननज/अिंग्रेजी/ चाइननज / कोररएन /लभयतनालम / नेपा ी)～

―बेशष
े ता

कोठा खोज्ने र घर भाडा
को ग्यारे न्टर िलभनि

(जापानमा कोठा खोज्दा थुप्रै कदठनाईहरु झेल्नु भएको छ !!)―

① कोठा खोज्न आवश्यक सम्पयणछ पववरण हरु अब पवलभन्न भाषामा उपिब्ि |
② जापातनज भाषा नचार्हने / जापातनज ग्यारे न्टर पतन नचार्हने |
③जापान आइपनग्नन अगाडडनै कोठाको िाचग आवेदन र्दन सक्रकने |
④कोठामा प्रवेश गननछ अतिनै कोठामा बस्ने अवचि र र्ोड्दा आइपने समस्या
को ब्यबस्र्ापन कम्पतन संग र्िफि गरी समािान गररने |
उदाहरण ) ग्यास कम्पतन सँग कनरा गरर कोठा प्रवेश गने बेिामा ग्यास खोल्ने प्रक्रक्रया
गराउने , व्यवस्र्ापन कम्पतन िाइ भन्नन पने केर्ह कनरा भएमा भतनर्दने |
⑤कोठा सम्झौिा पेपर भने बेिा र कोठा र्ोड्ने बेिामा संगै बसेर संबक्न्िि भाषामा
बनझाईर्दने |
⑥कोठा प्रवेश गने बेिामा अप्सन को रुपमा इन्टरनेट सेवा जडान प्रक्रक्रया र सेकेण्ड
ह्यान्ड फतनछचर उपकरणहरु उपिब्ि गररने |

―बेशष
े ता

High स्पीड को मोबाइ इन्टरनेट िेवा
िस्तो खाकुयािु मोबाइ

(जापानमा मोबाइ

ल न को

ागग कदठन छ !!)―

①लिम मात्र लिन सक्रकने |
（सािारणिया महँगो मल्
य य को सेट र लसम एकै चोटी क्रकन्नन पने हनन्र् |）
②कोक्म्बनी बाट बबि तिनछ सक्रकने |
（िेडडट काडन नचादहने）
③६ मर्हना भन्दा बढीको लभषा भए पग्न ने |
（जापानमा डेड बषछ बसेको हननप
न ने）
④पवपवि भाषा मा सेवा उपिब्ि |
⑤िभझौता अवगध कम्भतमा ७ मदहना बढीमा जनत पनन च ाउने पाइने |
（सािारणिया २ वषाछ को झन्झर्टिो सम्झौिा हनने गर्छ र बबचमा र्ोड्ने
बेिामा पतन जररवाना तिनप
नछ ने हनन्र् |）

―बेशष
े ता(जापानमा काम खोज्न कदठन छ !!)―

काम खोज्न िहयोग गने
स्यूस्योकु र आरुबाईतो

खोज्नह
न ोस

①बबदे शीहरु ाइ स्यस्
ु योकु (काम खोज्न) बलियो र भरपदो
तयाररएर कन्सल्ट सेवा उपिब्ि |
②इन्टरभ्यय को ियारी गररने |
③जापातनज भाषा अझ राम्रो बनाउन स्पेशि Curriculum
उपिब्ि |
जापानमा पाटछ टाईम काम को स्यौखाई, ग्राजए
न शन पर्ी को
स्यस्
न योकन सपोटछ सेवा |

www.gtn.co.jp

info@gtn.co.jp
TEL: 03-5155-4670

