
ネパール語ネパール語
बसोबासको लागी आवेदन
入居申込書（見本）

महत्वपूणर् कुराहरूको िनदेर्शन
重要事項説明書

भवन अवस्था सवेर्क्षणको पिरणामको रूपरेखा(महत्त्वपूणर् िबषयको बणर्न)
(काठ/स्टील फे्रम) (स्टील कंक्रीट िनमार्ण)
建物状況調査の結果の概要（重要事項説明用）
【木造・鉄骨造】【鉄筋コンクリート造等】

भाडा आवास  मापक करार अनुबंध पत्र
賃貸住宅標準契約書（見本）

िनयिमत भाडामा आवास मापन करार अनुबंध पत्र
定期賃貸住宅標準契約書（見本）

िनयिमत भाडा  आवास करार अनुबंध बारेमा बणर्न
定期賃貸住宅契約についての説明

िनयिमत  भाडाको आवास करार अनुबंधको अविध समािप्त बारेमा सूचना
定期賃貸住宅契約終了についての通知

हामी िलिखत अनुबंधको जापानी संस्करण प्रयोग गदर्छौ।ँ
सामग्रीहरू बुझ्न बहुभाषी कागजातहरू सन्दभर् सामग्री हुन्।

N
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1 बस ोब ासको  ल ाग ी  आवेदन

⑥ आय

⑤  हालको स्थान
    भाडामा िदएमा

③  जन्म िमित

④  बुझेको भाषा

② नाम

① सम्पकर्

कर आय

अिहले सम्म बसोबास गरेको अबिध                              साल

(ई.स.)             साल           मिहना            जने्मको तािरक (            )बषर्

पिहलो                          दोस्रो                          तेस्रो             

अंगे्रजी (वणर्माला)

E-mail :　　　　　　　@ 　　　  Fax :　　　 (　　　　) 

फोन(घर) 　　　 (　　　　)   फोन(मोबाइल)　　　 (　　　　) 　　　　

ठेगाना (〒　　　　−　　　　) 

पुरुष / मिहला

भाडामा िदने ब्यिक्तको नाम                          फोन न:           (              )

फुदोउसान 
व्यवस्थापन 
व्यापारीको नाम

नाम                          फोन न:              (              )

स्थान

उले्लिखत मुख्य ब्यिक्तले अरू माध्यमबाट भाडा ितनेर्  
1. छात्रवृित्त               2. रेिमटेन्स               3. अनुदान आिद               4. अन्य

                                                                   ितनर् सके्न रकम                        येन / मिहना

2.आवेदक

बसोबास योजना िमित 　   　　 साल 　   　　 मिहना 　   　　  तािरक

मािसक भाडा      　　　　　　　　　　　 येन / मिहना

व्यवस्थापन शुल्क 　　　　　　　　　　　 येन

िडपोिजत रकम  　　　　　　　　　　　 येन

अन्य               　　　　       　　　　　 येन

िलज सम्पित्तको नाम : 　　　　　　　　　　                      　　　　　कोठा नम्बर :  　　　　　　　　　　　　 नम्बर

1.िलज सम्पित्त समीक्षा 

※यो पेज भदार् प्रयोग हुने अक्षर  कृपया जापानी (िहरागाना, काताकाना , कान्जी) वा अंगे्रजी (वणर्माला) मा लेखु्नहोस् ।

        आवेदकको हस्ताक्षर 　　　　　　　　　　　　　　

（1）बसोबासको लागी आवेदन
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① सम्पकर्

② नाम

③  जन्म िमित

फोन(घर)　　　(　　　)　　　　　फोन(मोबाइल)　　　(　　　)      

E-mail :　　　　　　　@ 　　　  Fax :　　　 (　　　　) 

अंगे्रजी (वणर्माला)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　पुरुष / मिहला

(ई.स.)　　　　  साल　　　मिहना　　　   जन्मेको तािरक (　　　)बषर्

पिहलो　　　　　　　　 दोस्रो　　　　　　　　 तेस्रो            

1. पिरवार 2. नातेदार 3. िमत्र · पिरिचत  4.कायार्लयसँग सम्बिधत ब्यिक्तहरू
5.  िवधालय सम्बिधत ब्यिक्तहरू (िवधाथीर्हरू बाहेक)   6. अन्य
नाम　　　　　　　　　　फोन न:　　　　(　　　　)

स्थान (〒　　−　　　) 

कायार्लय स्थान(कायर्स्थल मािथ उले्लिखत भन्दा फरक भएमा)

　　　　　　　　　　　फोन न :　　　　(　　　　)
कायर् अविध                             बषर्

ठेगाना (〒　　−　　　) 

5.संयकु्त ग्यारेन्टर(※यो कोलममा केवल िवदेशीहरूले मात्र भनुर्होस्)

4.सँगै बसोबास गनेर् योजना भएमा(आवेदकलाइर्  छोडेर)

3.कायार्लय सम्पकर्  / िवधालय

※④  बुझेको भाषा

⑤  आवेदकसँग सम्बन्ध

⑥  कायार्लय सम्पकर्

※⑦  जापानमा बसोबासको अविध ⑧  आय करबषर् मान येन / वषर्

नाम

① कायार्लय सम्पकर् नाम                                  फोन न:               (             )

स्थान(〒　　−　　　) 

कायार्लय स्थान(कायर्स्थल मािथ उले्लिखत भन्दा फरक भएमा)

                                                          फोन न :                     (                ) 

िवभाग वा संकाय・िवभाग (प्रमुख)

कायार्लय प्रवेश (वा सु्कल प्रवेश)                              साल                 मिहना

② व्यवसाय 1. कमर्चारी・सरकारी कमर्चारी 2. िनिज ब्यापार・समाजसेवा कायर्
3. पाटर्  टाइम・आरूबाइतो 4. अन्य

③  िवधालयको प्रकार 1. िवश्विवधालय    2. जूिनयर कलेज  3. स्नातकोत्तर
4. िवशेष िशक्षा・व्यावसाियक िवधालय 5. जापानी भाषा िवधालय 6. अन्य

काम गरेको १बषर् भन्दा कम भएको अवस्थामा पिहला काम गरेको स्थानको नाम र कायर् अविध
नाम　　　　　　　　　　　　　　　　कायर् अविध　　　　　　　बषर्　　　　मिहना

आवेदकसँग सम्बन्ध
(नम्बर उले्लख गनुर्होतस्)उमेर

बषर्

बषर्

बषर्

बषर्

िलङ्ग
पुरुष・मिहला

पुरुष・मिहला

पुरुष・मिहला

पुरुष・मिहला

वािर्षक आय
 (दश हजार येनमा)

येन / वषर्

येन / वषर्

येन / वषर्

येन / वषर्

आवेदकसँग सम्बन्ध   (1. पित/पित्न    2. पिरवार    3. नातेदार    4. िमत्र · पिरिचत    5. अन्य)
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आवेदन िमित               साल             मिहना           तािरक इन्चाजर्को नाम

ब्यिक्तगत पिरचय 
प्रमािणकरण

③  आवेदकसँग सम्बन्ध

② नाम

① सम्पकर्

पासपोटर्  / िवदेशी रिजष्टर काडर्/ अन्य(                                                              )

1. पिरवार 2. नातेदार 3. िमत्र · पिरिचत     4.कायार्लयसँग सम्बिधत ब्यिक्तहरू
5.  िवद्यालय सम्बिधत ब्यिक्तहरू (िवधथीर्हरू बाहेक)     6. अन्य

अंगे्रजी (वणर्माला)

ठेगाना (〒　　　　−　　　　) 

फोन(घर)       (         )              फोन(मोबाइल)       (         )         　　　　

E-mail :　　　　　　　@ 　　　  Fax :　　　 (　　　　) 

पुरुष / मिहला

सारांश

सहयोगी एजेन्टको नाम
                                                                  फोन न:             (                   )

करार अनुबंध िमित               साल             मिहना           तािरक

बसोबास योजना िमित

कैिफयत 

              साल             मिहना           तािरक

※ तल भनर् आवश्यक छैन
    कम्पनी प्रिबिष्ट              गभनर्रको इजाजतपत्र(                         )  (एजेन्टको ना                       )

ध्यान िदनु पनेर् कुराहरू
1. गलत कुराहरू उले्लिखत भएको अवस्थामा,  आवेदन अस्वीकार गरीनेछ।
2. यो करार बसोबास गनेर् मुख्य ब्यिक्तले  भनुर्होस् ।
3. बसोबास गनेर् मुख्य ब्यिक्तमा मात्र मा यो करार लागु हुन्छ । प्रितस्थापन / सबलेट चािह अमान्य हुनेछ।
4.  पुनरावलोकनको नतीजा अनुसार आवेदन इन्कार गनर् पिन सिकन्छ।त्यो इन्कारको कारणको बारेमा जवाफ िदन नसिकने कुरा बुझी 

िदनुहोला।
5. कायार्लय वा िवद्यालयमा नामांकन पुिष्ट गनर्का लािग सम्पकर्  पिन गनर् सक्छ ।
6. संयुक्त ग्यारेन्टरलाइर् ग्यारेन्टीको सहमितको इच्छा स्वीकृितको कारण पुिष्ट गनर्को लािग अरू िदनमा फोनबाट सम्पकर्  गिरनेछ।

6.आपातकाल ीन  सम्पकर्
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कम्पनी वा ब्यिक्तगत नाम

तल उले्लिखत फुदोउसानको बारेमा आवासीय भवन िनमार्ण कारोबार व्यवसाय कानून(यहा ँ  "कानून" को रूपमा उले्लख गिरएको)अनुचे्छद 35 को 
प्रावधानहरूमा आधािरत,  िनम्नानुसार व्याख्या गिरएको छ । यसमा उले्लिखत कुराहरू अत्यन्त महत्वपूणर् भएकोले पूणर् रूपमा  बझु्न ेगिर अध्ययन गनुर्होला ।

प्रितिनिधको नाम

मुख्य कायार्लय

इजाजतपत्र नं

अनुमित िमित

नाम
स्पष्टीकरण गनेर्  
आवासीय भवन 
िनमार्ण कारोबार 
व्यवसायी

(                          )

　　 फोन नं             (                          )                ̶

रिजष्टर नम्बर

कायर्रत सम्बिधत 
कामको कायार्लय 
ठेगाना

लेनदेनको मोड(एन अनुचे्छद 34  धारा 2) प्रतिनिधि　　　・　　　ब्रोकर

भबन

नाम 

बसोबास स्थान 

कोठा नम्बर

भुइर्को क्षेत्र 　　　　　　　　　　वगर् िम・(रिजस्ट्री क्षते्र　　　वगर् िम・) 

प्रकार र ढाँचा

सापटी िदनेको नाम .ठेगाना

Ⅰ लागु ह ुन े भवनमा प्रत्यक्ष सम्बन्धित बिवरणहरू

1. दतार्  रेकडर्मा रेकडर् गिरएका िबवरणहरू

स्वािमत्व सन्दभर्का िबवरणहरू
अिधकार िबभाग (म, प्रथम पक्ष)

स्वािमत्व बाहके सँग सम्बिन्धत 
िबवरणहरू
(अिधकार िबभाग(तपाइर् दोस्रो पक्ष )

स्वािमत्वसँग सम्बिधत
अिधकारका िबवरणहरू

मुख्य ब्यिक्तको नाम 
                   ठेगाना

4 महत्वपूणर्  कु र ा हरूको  िनदेर् शन (भवनको  िलज)

（2） महत्वपूणर् कुराहरूको िनदेर्शन

ज्यू साल                मिहना                तािरक
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52. कानुनी  िनयमहरूमा आधािरत प्रितबन्धहरूको रूपरेखा

कानुनी नाम

तत्काल प्रयोग गनर् सके्न सुिवधाहरू

भवनको आकार र िनमार्णको संरचना

भवन अवस्था सवेर्क्षणको पिरणामको कायार्न्वयन छ या छैन

भवन सुिवधाहरू

आवासीय िनमार्णका रूपमा प्राकृितक िबपित्त रोकथाम क्षेत्र िभत्र

प्राकृितक िबपित्त पिहरोको चेतावनी क्षेत्र िभत्र

आवासीय िनमार्णका रूपमा प्राकृितक िबपित्त रोकथाम क्षते्र भन्दा बािहर

प्राकृितक िबपित्त पिहरोको चेतावनी क्षेत्र भन्दा बािहर

एयर कंडीशिनंग सुिबधा

ग्यास स्टोभ

तातोपानी आपूिर्त सुिवधा

बाथरूम

शौचालय

भान्छा कोठा

छ या छैन मोडेल अन्य

भवन अवस्था सवेर्क्षणको पिरणामको रूपरेखा

छ छैन

मुख्य संरचना, आन्तिरक र बािहरी संरचना, कायर् समािप्त

सुिबधाहरूको िफिटङ र संरचना

िपउने पानी

िबजुली

ग्याँस

जल िनकासी

सावर्जिनक · िनजी · ठीक

शहर · प्रोपेन

सुिवधा ममर्त योजना

     साल      मिहना     तािरक   सावर्जिनक · िनजी · ठीक

          साल           मिहना          तािरक

          साल      मिहना      तािरक    शहर· प्रोपेन

          साल           मिहना          तािरक

कैिफयत

प्रितबन्धको रूपरेखा 

3. िपउने पानी, िबजुली र ग्याँस आपूिर्त सुिवधा र जल िनकासी सुिवधाको आपूिर्तको िस्थित

4. िनमार्णको िनमार्ण पूरा भएको आकार、संरचना आिद(अपूणर् िनमार्णको सम्पित्तको बेला)

5. भवन अवस्था सवेर्क्षणको पिरणामको रूपरेखा(पिहलानै बनाइएको  भवनको बेला)

6. भवन सुिवधाको ममर्तको अवस्था( पूणर् िनमार्णको सम्पितको बेला)

7. यो भवन आवासीय िनमार्णका रूपमा प्रकृितक िबपित्त रोकथाम के्षत्र िभत्र छ या छैन

8. यो भवन प्राकृितक  िबपित्त पिहरोको चेतावनी के्षत्र िभत्र छ िक छैन
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6प्रकृितक िबपित्त सुनामीको चेतावनी क्षेत्र िभत्र प्रकृितक िबपित्त सुनामीको चेतावनी क्षेत्र भन्दा बािहर

9. यो भवन प्राकृितक  िबपित्त सुनामीको चेतावनी के्षत्र िभत्र छ िक छैन

10. एसे्बस्टोस प्रणालीको सवेर्क्षण िबषयसूिच

11. भूकम्प प्रितरोध सामग्रीको िबषयसूिच

एस्बेस्टोस प्रणाली सवेर्क्षण पिरणामको रेकडर् छ या छैन

भूकम्प प्रितरोध सामग्री छ या छैन

एस्बेस्टोस प्रणालीको सवेर्क्षण िबषयसूिच

भूकम्प प्रितरोध सामग्रीको िबषयसूिच

छ

छ

छैन

छैन

Ⅱ ब्यापारीक सर्तहरूसँग सम्बन्धित विषयहरू

1. भाडा बाहेक हस्तान्तरण गरेको रकम

1

2

3

4

रकम हस्तान्तरणको उदे्दश्य

2. करार अनुबंधको रद्द गनेर् सम्बिन्धत िबषयहरू

3. क्षित हजार्नाको योजना वा दण्ड शुल्क सँग सम्बिन्धत िबषयहरू 

4. भुक्तानी वा डीपोिजटको लािग संरक्षण उपायहरूको रूपरेखा

संरक्षण उपायहरू िलने िक निलने िलने 　　　　・　　　　 निलने

संरक्षण उपायहरू संचालन गनेर् संस्था 
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7करार अनुबंध अविध

उपयोगी प्रितबन्ध

नाम(ब्यपारीक नं वा नाम)
(मानस्योन ब्यवस्थापनको उिचत प्रगित सँग सम्बिन्धत 
बैधािनक धारा 46 को उपधारा 1को अनुचे्छद 2को 
रेकड नं वा भाडामा लगाउने प्रबन्धक दतार् िनयमको 
धारा 5 को उपधारा 2 को रेकड नं)

प्रयोगजन्य प्रितबन्ध

ठेगाना(प्रमुख कायार्लय स्थान)

(शरुू िमित)              साल        मिहना      तािरक

(समािप्त िमित)        साल        मिहना      तािरक

खिण्डत स्वािमत्व भवनको सन्दभर्मा िबशेष स्वािमत्वको 
भागको प्रितबन्धहरूको िनयमहरू

       बषर्         मिहना

अन्य

नवीकरण सम्बन्धी 
िबषय

सामान्य भाडाको करार

िनयिमत भाडाको करार

लाइफटाइम भवन भाडाको करार

5. करार अनुबंध अविध र नवीकरण सम्बन्धी िबषय

6. उपयोगी लगायत  अन्य प्रयोगजन्य प्रितबन्धहरूसँग सम्बिन्धत िबषय

7. िडपोिजट रकम अदीको िहसाब सँग सम्बिन्धत िबषय

8.  व्यवस्थापनको उप करारकतार्को सुचना
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8Ⅲ अन्य विषयहरू

1. िडपोिजटोरी सँग सम्बिन्धत िबवरण(धारा 35 को उपधारा2)

व्यापारीक संरक्षरको िडपोिजट गरेको 

िडपोिजटोरी र त्यसको स्थान

आवासीय भवन 
िनमार्ण ब्यापारीक 
एसोिसएशन

नाम

ठेगाना

कायार्लय ठेगाना

पुन भुक्तानी सेवाको लािग िडपोिजट गरेको 

िडपोिजटोरी र त्यसको स्थान

(1) आवासीय भवन िनमार्ण ब्यवसयीक एसोिसएशनको कमर्चारी नभएको अवस्थामा

(2)आवासीय भवन िनमार्ण ब्यापारीक एसोिसएशनको कमर्चारीको अवस्थामा

अनुसूिच
① I को 1 बारेमा
 　 「स्वािमत्वसँग सम्बिधत अिधकारका िबवरणहरू」को कोलमा,पुन: खरीद सम्झौता,िविभन्न अस्थायी दतार्,बहाली आिद दतार् रेकडर्को 

अिधकार िबभाग(म, प्रथम पक्ष)मा रेकडर् गिरएको स्वािमत्वसँग सम्बिधत अिधकारको प्रत्यकको दतार् िबषयमा उले्लख गनेर् ।
② I को 2 बारेमा
 　 「कानुनी नाम」को कोलममा तलको तािलकाबाट लागू कानुनी नाम「प्रितबन्धहरूको रूपरेखा」को कोलममा, त्यो कानुनको 

आधारमा प्रितबन्धहरूको रूपरेखा उले्लख गनेर्।

③ I को 3 बारेमा
 　 「कैिफयत」को कोलममा िबशेष गरी सुिबधाहरू सँग सम्बिन्धत ितिरने रकमको छानिबन गनेर् अवस्थामा , त्यो रकम उले्लिखत गनेर्।
④ I को 4 बारेमा
 　 「भवनका सुिवधाहरू」को कोलमको बारेमा,मुख्य त बसोबास योग्य भवनलाइर् मनन् गरी एउटा उदाहरण रूपमा राखे्न, ब्यपारीक 

योग्य भवनको सन्दभर्मा, ब्यापारको प्रकार छुट्याइ, ब्यापारीकको बास्तिबक आदीको ध्यान िदएर िबशेष सोचले सुिबधाहरूबारे प्रष्ट 
उले्लख गनेर्।(जस्तै、वाताबरण अनुकूलन सुिवधा, िलफ्ट)

⑤ Ⅱको 5 बारेमा
 　 「सामान्य भाडाको करार」,「िनयिमत भाडाको करार」,「लाइफटाइम भवन भाडाको करार」मध्य कुनै एकमा उपयुक्त भएको 

देखाउने।
⑥  हरेक कोलममा िबषयसूची बिढ भएको अवस्थामा आवश्यकता अनुसार अलग्गै छुट्याएर उले्लख गरी, त्यसमा फाइ संलग्न गदैर्  उपयुत 

भाग देखाउने र त्यो तथ्य उले्लख गनेर्।

नयाँ आवास शहरी िवकास कानून नया ँिसटी इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार कानून िवतरण कारोबार शहरी िवकास कानून
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9भवन अवस्था सवेर्क्षणको पिरणामको रूपरेखा
(महत्त्वपूणर् िबषयको बणर्न)

(काठ/स्टील फे्रम)

भबन
भवन िस्थ

ित सवेर्क्षण

भवनको नाम

स्थान

(संयुक्त आवासको 
अवस्थामा) मानस्योन आिदको नाम 

□ काठ  □  स्टील फे्रम  □ अन्य(िमिश्रत संरचना आिद) 

ग्राउण्ड     फ्लोर・अन्डरग्राउण्ड फ्लोर कुल भूइर् क्षेत्र

संरचना प्रकार

बगर् िमशे्रणी

सवेर्क्षणको िमित

सवेर्क्षण वगीर्करण

िबगे्रको भागहरू छ या छैन

प्रते्यक भागमा िबगे्रको 
भागहरू छ या छैन
※ सवेर्क्षणले निबगे्रको 

भागमा दइु लाइर्नले 
काटेर लुकाउन

बनाएको िमित

       □ आवासीय संकेत
       □ एिरया नाम र नंबर

ज्यूको घर

कोठा नंकोठा नं

भवन अ
वस्थ

ा सवेर्क्षक

सवेर्क्षकको नाम

सवेर्क्षकको प्रिशक्षणको 
कायार्न्वयन प्रिशक्षण संस्थाको 
नाम र  प्रमाणपत्रको नम्बर

इिन्जिनयरको योग्यता प्रकार □पिहलो शे्रणी          □दोस्रो शे्रणी            □काठ िनमार्ण

                                                                        गभर्नर दतार्                       भाग                                           नं

इिन्जिनयरको दतार् नम्बर

आबदृद कायार्लयको नाम

इिन्जिनयरको कायार्लयको दतार् 
नम्बर

□दाइर्िजन दतार्
□गभर्नर दतार् भाग                               नं 

□एकल आवासीय घर
□संयुक्त आवासीय घर आिद (□आवास प्रकार     □आवास इकाइर् प्रकार) 

भवन अवस्था सवेर्क्षणको पिरणामलाइर् मध्यनजर गरी नराम्रा घटनाहरू 
छ या छैन
(तलको 『प्रते्यक भागमा िबगे्रको भागहरू छ या छैन』कोलममा उले्लख गनेर्)

□ छ    □छैन

〈संरचनात्मक क्षमताको मुख्य भागसँग सम्बिन्धत सवेर्क्षणका भागहरू〉

आधार बािहरी िभत्ता
घरको पछाडी

साना स्टोर कक्ष

बालकनी

छत

िभत्री िभत्ता
कोिश

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

जग र भूइर् सेट

कोिश

भूइर्

साना स्टोर कक्ष
अन्य

िपलर र बीम

（एरी िगरोह）

बािहरी िभत्ता र घरको पछाडी

（कुहनु・गनाउने खाना）

बालकनी

（पुन: ममर्त सवेर्क्षण）

िभत्री िभत्ता

（कंक्रीट कम्प्रेक बल）

〈वषार् पानीको चुहावट  रोकथामका भाग संग 
सम्बिन्धत सवेर्क्षणका भागहरू〉

नराम्रा घटनाहरू 
छ छैन  सवेर्क्षणले 

सकेन

नराम्रा घटनाहरू 
छ छैन  सवेर्क्षणले 

सकेन
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10भवन अवस्था सवेर्क्षणको पिरणामको रूपरेखा
(महत्त्वपूणर् िबषयको बणर्न)

( स्टील कंक्रीट िनमार्ण)

भबन
भवन िस्थ

ित सवेर्क्षण

भवनको नाम

स्थान

(संयुक्त आवासको 
अवस्थामा) मानस्योन आिदको नाम 

□ स्टील कंक्रीट िनमार्ण  □ स्टील इस्पाट फे्रम कंक्रीट िनमार्ण □ अन्य(िमिश्रत संरचना आिद)

ग्राउण्ड     फ्लोर・अन्डरग्राउण्ड फ्लोर कुल भूइर् क्षेत्र

संरचना प्रकार

बगर् िमशे्रणी

सवेर्क्षणको िमित

सवेर्क्षण वगीर्करण

िबगे्रको भागहरू छ या छैन

प्रते्यक भागमा िबगे्रको 
भागहरू छ या छैन
※ सवेर्क्षणले निबगे्रको 

भागमा दइु लाइर्नले 
काटेर लुकाउन

बनाएको िमित

       □ आवासीय संकेत
       □ एिरया नाम र नंबर

ज्यूको घर

कोठा नंकोठा नं

भवन अ
वस्थ

ा सवेर्क्षक

सवेर्क्षकको नाम

सवेर्क्षकको प्रिशक्षणको 
कायार्न्वयन प्रिशक्षण संस्थाको 
नाम र  प्रमाणपत्रको नम्बर

इिन्जिनयरको योग्यता प्रकार □पिहलो शे्रणी          □दोस्रो शे्रणी            □काठ िनमार्ण

                                                                        गभर्नर दतार्                       भाग                                           नं

इिन्जिनयरको दतार् नम्बर

आबदृद कायार्लयको नाम

इिन्जिनयरको कायार्लयको दतार् 
नम्बर

□दाइर्िजन दतार्
□गभर्नर दतार् भाग                               नं 

□एकल आवासीय घर
□संयुक्त आवासीय घर आिद (□आवास प्रकार     □आवास इकाइर् प्रकार) 

भवन अवस्था सवेर्क्षणको पिरणामलाइर् मध्यनजर गरी नराम्रा घटनाहरू 
छ या छैन
(तलको 『प्रते्यक भागमा िबगे्रको भागहरू छ या छैन』कोलममा उले्लख गनेर्)

□ छ    □छैन

〈संरचनात्मक क्षमताको मुख्य भागसँग सम्बिन्धत सवेर्क्षणका भागहरू〉

आधार बािहरी िभत्ता
िभत्री िभत्ता
कोिश
छत

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

भूइर्
िपलर र बीम

अन्य

बािहरी िभत्ता

（पुन: ममर्त सवेर्क्षण）

बालकनी र साझेदारी बरण्ढा

（कंक्रीट कम्प्रेक बल）

िभत्री िभत्ता
कोिश

〈वषार् पानीको चुहावट  रोकथामका भाग संग 
सम्बिन्धत सवेर्क्षणका भागहरू〉

नराम्रा घटनाहरू 
छ छैन  सवेर्क्षणले 

सकेन

नराम्रा घटनाहरू 
छ छैन  सवेर्क्षणले 

सकेन
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11 भाडा आवास  मापक करार अनुबंध पत्र

（3）भाडा आवास  मापक करार अनुबंध पत्र

िशषर्कहरू

（1）भाड िलजको लक्ष्य

संलग्न 

सुिवधाहरू

पािर्ंकग स्थल

ढल िनकास प्रणाली
जल आपूिर्त 
ग्याँस
उपलब्ध िबजुली क्षमता 

साचो
डेिलभरी बक्स
मेल बक्स
इन्टरनेटको लािग

स्थलीय िडिजटल प्रसारणको लािग･ 
CATV को लािग

अटोलक
अरू सुिबधायुक्त उपकरणहरू
एयर कंडीशिनंग उपकरण
ग्यास स्टोव･इलेिक्ट्रक कुकुर･अइ एच कुकर

वािसङ्ग मेिशन स्थान
हट-पानी आपूिर्त सुिवधा

वास बेिसन
नुहाउने स्थान
बाथरूम
टोइलेट

आ
वास खण्ड

भवनको नाम・
स्थ

ान आ
िद

नाम

स्थान

भवनको बनावट

संयूक्त बनावट

नागाताते

एकल ताते

अन्य

संरचना

एकाइ संख्या

काठ
गैर काठ (                     )

िनमार्ण िमित

एकाइ

तल्ला बनावट

उपकरण आिद

क्षेत्र

घर नम्बर तल्ला योजनाकोठा नं

             बगर् िम.（यस बाहेक बालकोिन  　　　　　　　 बगर् िम.）

（ 　　 　　）एलिडके･िडके･के/ वान रूम/ 

समावेश・समावेश छैन
समावेश・समावेश छैन
समावेश・समावेश छैन
समावेश・समावेश छैन
समावेश・समावेश छैन
समावेश・समावेश छैन

              पे्लटफामर्(िस्थित ख्या :               )
              पे्लटफामर्(िस्थित ख्या :               )
              पे्लटफामर्(िस्थित ख्या :               )

छ(सार ्वजनिक ढल･सेप्टि ट ्या ंक)･छैन
मुल धारामा प ्रत्यक्ष जडान･पानी ट्या ंकी･इनार पानी
छ  (िसिट ग्याँस･प्रोपेन ग्याँस)･छैन
(　　　　　　) अन्परे

छ・छैन
छ・छैन
छ・छैन
छ・छैन
छ・छैन
छ・छैन
छ・छैन
छ・छैन
छ・छैन
छ・छैन

छ・छैन
छ・छैन
छ・छैन
छ・छैन
छ・छैन

（साचो नं.                   ・               वटा）

िवशेष प्रयोग(फ्लश・िबना फ्लश)・सयुक्त प्रयोग(फ्लश・िबना फ्लश)

साइकल पािर्ंकग क्षेत्र
बाइक पािर्ंकग क्षेत्र
सामान राखे्न क्षेत्र 
िबशेष बगैंचा

साल
ठूलो मात्रामा ममर्त 

(          )बषर्
कायार्न्वयन
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12（2）करार अनुबंध अविध

（3）भाडा रकम आिद

शुरू िमित 

भाडा・सामान्य सेवा शुल्क

भाडामा िदने ब्यिक्त
(कम्पनीको नाम・

प्रितिनिधकतार्)

व्यवस्थापन एजेन्ट 
(कम्पनीको नाम・

प्रितिनिधकतार्)

नाम

भवन मािलक

आपतकालीन सम्पकर्

　※भाडामा िदने ब्यिक्त र भवनको मािलक फरकको अवस्थामा, तल उले्लिखत कोलम देखाउने

साल                मिहना                तािरक

भुक्तानी म्याद

           बषर्               मिहना

भुक्तानी िविध

ठेगाना 〒
नाम                                      फोन नं

स्थान 〒
नाम                                      फोन नं
भाडा आवास व्यवस्थापन एजेन्ट दतार् नम्बर         ल्याण्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर र ट्रासंपोटर्को मंत्री(            )धारा              नं

(नाम) (नाम)    (बषर्)           बषर्
(नाम)    (बषर्)           बषर्
(नाम)    (बषर्)           बषर्

                                      जम्मा संख्या     जना

(बषर्)              बषर्

(फोन नंबर)

भाडामा िलने ब्यिक्त सँगै बसोबास गनेर् ब्यिक्त

ठेगाना 〒
नाम                                      फोन नं

ठेगाना 〒
नाम                                      फोन नं                                  भाडामा िलने संग सम्बन्ध

समािप्त िमित

भाडा

सामान्य सेवा शुल्क

डीपोिजट रकम अन्य

संलग्न सुिवधाको प्रयोगशुल्क

अन्य

भाडा रकम         मिहना लगभग 
                               येन

साल                मिहना                तािरक सम्म

                    येन

                    येन

यो मिहनाको भाग・अकोर् 
मिहनाको भागको प्रते्यक मिहना  

      तािरक सम्म
यो मिहनाको भाग・अकोर् 
मिहनाको भागको प्रते्यक मिहना  

      तािरक सम्म

रकम 
ट्रासफर,
बै ंक खाता 
ट्रासफस 
अथवा
ल्याएको

ट्रासफर गनेर् िवत्तीय संस्था नाम :

बचत : साधारण・चिल्त
खाता नं :
खातावालाको नाम :
ट्रान्सफर शलु्क ितनेर् ब्यिक्त : भाडामािदने
・भाडामा िलने
ल्याउने स्थान :

（4）भाडा िदने ब्यिक्त र व्यवस्थापन एजेन्ट

（5）भाडामा िलने ब्यिक्त र सँगै बसोबास गनेर् ब्यिक्त

（6）भाडाको कायर् ग्यारेन्टी गरेको कमर्चारीको कुरा प्रस्तुत गनेर्

   

  

भाडाको कायर् ग्यारेन्टी गरेको  

कमर्चारीको कुरा प्रस्तुत गनेर्को 

ग्यारेन्ती

स्थान 〒
ब्यापारीक नबर(नाम )                           फोन नं
भाडाको  कायर्  ग्या रेन्टी  ग रेको   कमर्चार ीको  दतार्  नं               भू िम,  इन्फ्रास्ट्रक्चर र ट्र ांसपोटर्को 
मंत्री(             )धारा                 नं

(करार अनुबंध अविध सूिचतगनेर् पनेर् अविध   साल   मिहना   तािरकबाट   साल   मिहना   तािरक सम्म )
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धारा 1 करार अनुबंधको िनधार्रण
भाडामा िदने ब्यिक्त(तल「पिहलो पक्ष」भनेर भिनन्छ)र भाडामा िलने 
ब्यिक्त(तल「दोस्रो पक्ष」भनेर भिनन्छ)ले, िशषर्क नं(1)मा उले्लिखत 
भाडा िलजको लिक्ष्तत बस्तु(तल「यो सम्पित वा भवन」भनेर भिनन्छ)
को बारेमा तल उले्लिखत बुं दाहरू अनुसार भाडा िलज करार अनुबंध 
(तल「यो करार अनुबंध」भनेर भिनन्छ)िनधार्रण गिरएको छ।

धारा 2 करार अनुबंध अविध र निबकरण
1. करार अनुबंध अविधमा िशषर्क नं(2)मा उले्लिखत गरेको  छ ।
2.  पिहलो पक्ष र दोस्रो पक्ष िबच एक आपसमा छलफल गरी यो करार 

अनुबंधको निबकरण गनर् सिकन्छ ।

धारा 3 प्रयोगको लक्ष्य
दोस्रो पक्षले आवसको प्रयोजनको लक्ष्यले लािग मात्र यो सम्पित वा 
भवनको प्रयोग गनुर् पछर्  ।

धारा 4 भाडा रकम
1.  दोस्रो पक्षले िशषर्क नं(3)मा उले्लिखत गरेको कुरालइर् आधार मािन 

भाडा रकम  पिहलो पक्षलाइर् ितनेर् पछर् ।
2.  1 मिहना नभएको अविधको भाडा, 1 मिहनामा 30 िदनको रूपमा 

दैिनकी िहसाबको रकम हुनेछ ।
3.  पिहलो पक्ष र दोस्रो पक्ष िबच तलको प्रते्यक नम्बरको 1 मा मेल खाएको 

अवस्थामा, एक आपसमा छलफल गरी भाडा रकम पिरमािर्जत गनर् 
सिकन्छ ।

   क)  जग्गा अथवा भवनको अधारमा कर िनधार्रण र अरू खचर्हरूभारको 
थपघट अनुसार भाडा रकम असमान भएको अवस्थामा

    ख)  जग्गा अथवा भवनको मूल्य वृिद्ध वा िगरावट र अरू आिर्थक 
पिरिस्थितमा पिरवतर्न भए अनुसार भाडा रकम असमान भएको 
अवस्थामा

    ग)  समान प्रकारको भवनहरूको भाडा रकम तुलनाले गदार् भाडा रकम 
असमान भएको अवस्थामा

धारा 5 सामान्य सेवा शुल्क
1.  दोस्रो पक्षले प्रयोग गनेर् भयार्ङ, बरण्डा आदी साझेदारी भागहरूको 

ममर्त ब्यवस्थापनमा आवश्यक उपयोिग खचर्हरू, पानी र ढल शुल्क, 
सरसफाइर् शुल्क आदी (तल यसपिछ 「ममर्त लागत」भनेर भिनन्छ) 
मा पयार्प्त िमलाउनको लािग पिहलो पक्षले सामान्य सेवा शुल्कको 
रूपमा ितरी िदनु पछर्  ।

2.  अिघल्लो लेखको सामान्य सेवा खचर् शुल्क िशषर्क(3)मा उले्लिखत 
गरेको आधारमा ितनेर् पनेर्छ । 

3.  1 मिहना नभएको अविधको सामान्य सेवा खचर् शुल्क, 1 मिहनामा 30 
िदनको रूपमा दैिनकी िहसाबको रकम हुनेछ ।

4.  पिहलो पक्ष र दोस्रो पक्ष िबच तलको प्रते्यक नम्बरको 1 मा मेल खाएको 
अवस्थामा, एक आपसमा छलफल गरी सामान्य सेवा खचर् शुल्क 
पिरमािर्जत गनर् सिकन्छ ।

धारा 6 िडपोिजट रकम
1.  दोस्रो पक्षको यो करार अनुबंधबाट उत्पन्न उत्तरदाियत्व बेहोनेर्को रूपमा 

िशषर्क(3)मा उले्लिखत गरे अनुसार िडपोिजत रकम पिहलो पक्षसँग 
हुनेछ ।

2.  यो करार अनुबंध अनुसार पिहलो पक्षले,  दोस्रो पक्षको उत्पन्न 
उत्तरदाियत्व पूरा नगरेको बेलामा िडपोिजट रकम िफतार् माग गनर् 
सिकन्छ । यस्तो अवस्थामा दोस्रो पक्षले यस भवनको करार खारेजी 
गनेर् समय सम्म उत्तरदाियत्वको भार िमले  सम्म िडपोिजट रकमको 
माग गनर् सिकने छैन । 

3.  पिहलो पक्षले यो सम्पित वा भवनको करार खारेजीको बेलामा िबना 
िढला सबै िडपोिजट रकम िफतार् गनैर् पछर्  ।तर, यो सम्पित वा भवन 
खारेजीमा नितरेको बाकी भाडा रकम धारा 15 मा िनधार्रण गरेको 

ममर्त सम्भारको लािग अवश्यक खचर् ितनर् बाकी, अरू यस करार 
अनुबंधबाट उत्पन्न दोस्रो पक्षले उत्तरदाियत्व पालन नगरेको अवस्थामा 
पिहलो पक्षले िडपोिजट रकमबाट घटाएर बाकी रकम िफतार् गनुर्पछर्  ।

4.  अिघल्लो िशषर्क वा लेखको मामलामा पिहलो पक्षले िडपोिजट 
रकमबाट घटाएको दाियत्व बहनको िबवरण दोस्रो पक्षलाइर् स्पष्ट 
पानुर्पछर्  ।

धारा 7 सामािजक अपरािधक गितिबिधहरूको उनू्मलन
1.  पिहलो पक्ष र दोस्रो पक्ष िबच एकआपस प्रित, िनम्न प्रते्यक नम्बरको 

िबषयमा प्रितबद्धता गनुर् 
   क)  आफ्नु अिधकारीहरू अपरािधक गितिबधी, अपरािधक गुटबंिधमा 

संग्लन कम्पनी, नराम्रा एसेम्बलमा यसपिछ िछनेर् ब्यिक्त अथवा 
त्यसका सदस्यहरू(तल सामूिहक भइ「सामािजक अपरािधक 
गितिबिध」भनेर भिनन्छ)नभएको कुरा

    ख)  आफ्नै मुख्य अिधकारी(व्यापार कायार्न्वयन गनेर् कमर्चारीहरु,िसइओ, 
कायर्कारी अिधकृत अथवा यसपिछ िछनेर् ब्यिक्त भिनन्छ) चािह 
सामािजक अपरािधक गितिबिधमा नरहेको कुरा

    ग)  सामािजक अपरािधक गितिबिधको ब्यिक्तगत नामको प्रयोग, यो 
करार अनुबंधमा िनधार्रण गिरन्न ।

   घ)  आफ्नु अथवा तेस्रो ब्यिक्त प्रयोग गरेर िनम्न िक्रयाकलाप नगनेर् कुरा
   अ)  प्रितवादीको िबरूद्द खतरनाक व्यवहार वा अपरािधक िहंसा गनेर् 

कायर्हरू
   आ)  झूटो अथवा पावर प्रयोग गरेर प्रितवादीको कायर्मा हस्तक्षप गनेर् 

अथवा िवश्वसनीयता नष्ट हुने कायर्हरू
2.  दोस्रो पक्षले पिहलो पक्षको स्वीकृित छ या छैनसँग मतलब नगरीकन 

यो सम्पित्त वा भवनको सबै अथवा कुनै भाग, सामािजक अपरािधक 
गितिबिधमा संलग्नलाइर् भाडा िलजको अिधकार स्थानान्तरण अथवा 
हस्तान्तरण गनर् पाउँदैन । 

धारा 8 प्रितबन्ध अथवा िसिमत ब्यवहार
1.  दोस्रो पक्षले पिहलो पक्षको िलिखत लेख अनुसार स्वीकृित निलइ यो 

सम्पित्त वा भवनको सबै अथवा कुनै भाग भाडा िलज अिधकार 
स्थानान्तरण अथवा हस्तान्तरण गनर् पाउँदैन

2.  दोस्रो पक्षले पिहलो पक्षको िलिखत लेख अनुसार स्वीकृित निलइ यो 
सम्पित्त वा भवनको िबस्तार, ममर्त, स्थानान्तरण,पुन िनमार्ण अथार्त 
नँया िडजाइन वा यो सम्पित्त वा भवनको पिरसरमा िनमार्ण सामाग्री 
राख्न पाइने छैन ।  

3.  दोस्रो पक्षले सम्पित्त वा भवनको प्रयोगको क्रममा अलग तािलका धारा 
1 मा उले्लिखत गितिबिध गनर् पाउनेछैन।

4.  दोस्रो पक्षले सम्पित्त वा भवनको प्रयोगको क्रममा पिहलो पक्षको 
िलिखत लेख अनुसार स्वीकृित निलइ अलग तािलका धारा 2 मा 
उले्लिखत गितिबिध गनर् पाउनेछैन

5.  दोस्रो पक्षले सम्पित्त वा भवनको प्रयोगको क्रममा अलग्ग तािलका धारा 
3 मा उले्लिखत गितिबिध गनेर् अवस्थामा पिहलो पक्षलाइर् सूिचत गनैर् 
पछर्  ।

धारा 9 करार अनुबध अविध िभत्रमा पिरमाजर्न
1.  पिहलो पक्षले दोस्रो पक्षबाट यो सम्पित्त वा भवन प्रयोग गराउनको 

लािग आवश्यक पिरमाजर्नहरू गनैर् पछर्  । पिरमाजर्नहरू को माग 
अनुरूप खचर्हरूको बारेमा  दोस्रो पक्षलाइर् पिरवतर्न गनर् आवश्यक 
लागेको कुरामा दोस्रो पक्ष र त्यो बाहेकका केराहरूमा पिहलो पक्षले 
बेहोनुर् पनेर्छ ।

2.  अिघल्लो िशषर्कका प्रावधानका आधािरत पिहलो पक्षले पिरमाजर्न गनेर् 
सन्दभर्मा पिहलो पक्षले शुरूमै त्यो बारे दोस्रो पक्षलाइर् सूिचत गनेर् पछर्  
। यस्ता अवस्थामा दोस्रो पक्षले उिचत कारण भएको अवस्था बाहेक 
पिरमाजर्न कायर्लाइर्  अस्वीकार गनर् सिकन्न ।

3.  दोस्रो पक्षले यो सम्पित्त वा भवनिभत्र पिरमाजर्न गनुर् पनेर् कुरा 
ठाँउठाँउमा देखेको बेलामा पिहलो पक्षलाइर् त्यो बेला नै पिरमािर्जतको 
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आवश्यकताको बारेमा छलफल गनेर् । 

4.  अिघल्लो िशषर्कका प्रावधानका आधारमा सूिचत गिरएको अवस्थामा 
पिरमाजर्नको आवश्यकता चािहए पिन नचािहए पिन पिहलो पक्षले 
उपयुक्त कारण नभएर पिरमाजर्न नगरेको बेलामा दोस्रो पक्षले आफैले 
पिरमाजर्न गनर् सिकन्छ । यस पिरमाजर्नमा माग भएको खचर्को बारेमा 
धारा 1 मा उले्लिखत गरेको छ ।

5.  दोस्रो पक्षले अलग्गै तािलका अनुरूप धारा 4 मा उले्लिखत पिरमाजर्नको 
बारेमा धारा 1 मा आधािरत भइ पिहलो पक्षलाइर् पिरमाजर्नको लािग 
माग गनुर् भन्दा आफैं ले गनर् सिकन्छ । दोस्रो पक्षले आफैं ले पिरमाजर्न 
गनेर् अवस्थामा पिरमाजर्नको माग खचर् दोस्रो पक्षले बेहोनुर् पनेर् र पिहलो 
पक्षलाइर् सूचना र स्वीकृित चािहदैन ।

धारा 10 करार अनुबंधको खारेजी
1.  पिहलो पक्ष, दोस्रो पक्षबाट तल उले्लिखत उत्तरदाियत्वको उल्लङ्घन 

गरेको अवस्थामा पिहलो पक्षले उिचत समय हेरेर यस उत्तरदाियत्व पूरा 
गनेर् सूचना िबना त्यो समयअविधिभत्र यस उत्तरदाियत्व पूरा नगिरएमा 
यो करार अनबंध खारेज गनर् सिकन्छ ।

   क) धारा4, उपधारा 1 मा िनधार्िरत भाडामा भुक्तानीको उत्तरदाियत्व
   ख)  धारा5, उपधारा 2 मा िनधार्िरत सामान्य सेवा शुल्क भुक्तानीको 

उत्तरदाियत्व
   ग)  अिघल्लो िशषर्क1 मा िनधार्िरत दोस्रो पक्षले खचर् बेहोनेर् 

उत्तरदाियत्वहरू
2.  पिहलो पक्ष, दोस्रो पक्षबाट तल उले्लिखत उत्तरदाियत्वको उल्लङ्घन 

गरेको अवस्थामा पिहलो पक्षले उिचत समय हेरेर यस उत्तरदाियत्व पूरा 
गनेर् सूचना िबना त्यो समयअविधिभत्र यस उत्तरदाियत्व पूरा नगिरकन 
उत्तरदाियत्वको उल्लङ्घन अनेसार यो करार अनुबंध िनरन्तरता गनर् 
मुिस्कल भएको अनुभूित भएमा यो करार अनुबंध खारेिज गनर् सिकन्छ 
।

   क) धारा 3 मा िनधार्िरत यो सम्पित्त वा भवनको प्रयोगको लक्ष्य नै 
दाियत्व अनुपालन 

   ख) धारा 8 मा प्रते्यक िशषर्कमा िनधार्िरत दाियत्व( समान धारा 3 मा 
िनधार्िरत दाियत्व अलग्गै तािलका धारा 1को िशषर्क 6 बाट 8 मा 
उले्लिखत िक्रयाकलाप सँग सम्बिन्धत कुरालाइर् हटाउने)

   ग) अरू यस करार अनुबंध पत्रमा िनधार्िरत दोस्रो पक्षको दाियत्व  
3.  पिहलो पक्ष अथवा दोस्रो पक्षको अ आफ्नु बारेमा िनम्न िलिखत कुनै 

सँग िमल्न गएको अवस्थामा त्यो पक्षहरूलाइर् केिह सुचना निदइकन यो 
करार अनुबंध खारेजी गनर् सिकन्छ ।

   क) धारा 7 को उपधारा 1को प्रते्यकको िनधार्िरत कुरालाइर् असर गिरने 
बास्तिवकतालाइर् देखाएको अवस्थामा

   ख) करार अनुबंध गरीएपिछ अ आफ्नु अथवा अिधकारीहरू सामािजक 

अपरािधक गितिबिधमा सँलग्न भएको मेल खाएको अवस्थामा
4.  पिहलो पक्ष, दोस्रो पक्षले धारा 7 को उपधारा 2 मा िनधार्रण गरेको 

दाियत्वलाइर् उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा अथवा अलग्गै तािलका धारा1 
उपधारा 6 बाट 8 सम्मको िक्रयाकलापको अवस्थामा केिह सुचना 
निदइकन यो करार अनुबंध खारेजी गनर् सिकन्छ।

धारा 11 दोस्रो पक्षबाट खारेजी
1.  पिहलो पक्ष, दोस्रो पक्ष प्रित असर गराउन कमितमा पिन 1 मिहना 

अगािड खारेजी फाराम भरेर मनाउने र यस करार अनूबंध खारेजी गनर् 
सिकन्छ ।

2.  अिघल्लो िशषर्कको िनधार्िरत प्रावधानको बावजूद दोस्रो पक्षले खारेजी 
फाराम भरेको िदन देिख 1 मिहनाको भाडा रकम ( यस करार 
अनुबंधको खारेज गरेपिछको भाडा रकम लगभग समावेश) पिहलो 
पक्षबाट ितराउने अन्तगर्त खारेजी फाराम भनेर् िदनबाट िहसाब गरी 1 
मिहनासम्मको अविधमा पिहला यस करार अनुबंधलाइर् खारेजी गनर् 
सिकन्छ ।

धारा 12 केिह आंिशक नोक्सानी आिदको कारण भाडा रकममा कटोती
1.  यो सम्पित्त वा भवनको केिह आंिशक नोक्सानी अरू िबिभन्न कारणले 

प्रयोग गनर् नसकेको अवस्थामा त्यो दोस्रो पक्षको त्रुिटको कारणले 
भएको बेलामा भाडा रकम त्यो प्रयोग गनर् नसकेको भागको अनुपात 
अनुसार रकम कटोती गिरन्छ । त्यो अवस्थामा पिहलो पक्ष र दोस्रो 
पक्षलो रकमको कटोतीको मात्रा समयविध र अन्य आवश्यक िबषयमा 
छलफल गनेर्

2.  यो सम्पित्त वा भवनको केिह आंिशक नोक्सानी अरू िबिभन्न कारणले 
प्रयोग गनर् नसकेको अवस्थामा केवल बाँकी भाग मात्र दोस्रो पक्षले 
भाडा िलज उदे्दश्यमा पुगे्न कायर् नसिकने बेलामा, दोस्रो पक्षले यो करार 
अनुबंध खारेजी गनर् सिकने ।

धारा 13 करार अनुबंधको समािप्त
यो करार अनुबंध यो सम्पित्त वा भवनको केिह आंिशक नोक्सानी अरू 
िबिभन्न कारणले प्रयोग गनर् नसकेको अवस्थामा िनम्न तिरकाले समािप्त 
गनेर्

धारा 14 स्बः इच्छा खारेजी
1.  दोस्रो पक्षले यो करार अनुबंध समािप्त गनेर् िदन अगािड (धारा 10 को 

िनधार्िरत कुराको आधारमा यो करार अनुबंध खारेज गरेको अवस्थामा 
तुरून्तनै) यो सम्पित्त वा भवनको स्बः इच्छा खारेजी गनेर् पछर्  ।

2.  दोस्रो पक्षले अिघल्लो िशषर्कमा स्ब इच्छा खारेजी गरेको बेला स्बः 
इच्छा खारेजीको िदन पिहलानै पिहलो पक्षलाइर् सूिचत गनुर् पछर्

（6）संयुक्त ग्यारेन्टर र अिधकतम रकम

संयुक्त ग्यारेन्टर

अिधकतम रकम

ठेगाना 　〒
नाम                           फोन नंबर

धारा 17  संयुक्त ग्यारेन्टर
1.  को संयुक्त ग्यारेन्टर(तल「िहनोए」भनेर भिनन्छ), दोस्रो पक्ष सँग 

संयुक्त रूपमा यस करार अनुबंधबाट भएको दोस्रो पक्षको कायर्को 
हजार्ना बेहोरिदने । यो करार अनुबंध निबकरण गिरएको बेलामा पिन 
सहमित जनाउने ।

2.  अिधल्ला िशषर्कको हजार्ना बेहोनेर् क्रममा 6 िशषर्क र रेकडर् नाम र छाप 
कोलममा उले्लिखत गिर अिधकतम रकमको िसमाना तय गनेर् ।

3.  िहनोएको हजार्ना बेहोने कायर्को िप्रिन्सपल दोस्रो पक्ष अथवा िहनोए 
मरेको बेलामा िनिश्चत गिरन्छ ।

4.  िहनोएको उत्तरािधकारी भएको बेलामा पिहलो पक्षले िहनोएप्रित 
िबना िढला भाडा रकम र सामान्य रकमको कारोबार इत्यािदको 
भुक्तानी अवस्था र भुक्तानी बाकी रकम, नोक्सानी क्षितपूिर्तको 
रकम इत्यािद दोस्रो पक्षले सबै कारोबार रकमसँग सम्बिन्धत 
सूचनाहरू पेश गनुर् पनेर्छ ।

संयुक्त ग्यारेन्टर मानव अिधकार करार अनुबंध प्रयोग गनेर् अवस्थामा धारा 6 र 17 को तल उले्लिखत कुराहरूमा पिरवतर्न गनुर्होस ।



280

15
क)  आक्रमनका बन्दकु सेट, तलवारहरू अथवा िबस्पोटक समान, िपयोफोिरको खतरा 

भएको सामाग्री आिदको िनमार्ण वा भण्डारण गनेर्  
ख)  ठूलो सुरिक्षत स्थान अरू वजन भएको ठूलो सामाग्री आिदको िभत्र्याउने वा 

डेिलभरी गनेर्
ग)  ढल पाइपमा जाम गराउन सके्न खाध्यन्न पदार्थहरूलाइर् नलीबाट बगाउने
घ) लाउड भोल्यमुमा िट भी, से्टिरयो जस्ता सञ्चालन िपयानो आिद प्रदशर्न गनेर्
ङ)  जनावर िवषालु सपर् आिदको प्रते्यक्ष रूपमा िछमेिकलाइर् समस्यामा पानेर् जनावर 

पाल्ने कुरा
च)  यो सम्पित्त वा भवन सामािजक अपरािधक गितिबिधको कायार्लय, अरू 

िक्रयाकलापको आधारको रूपमा सेवा गनेर्
छ)  यो सम्पित्त वा भवन अथवा यो सम्पित्त वा भवनको विरपिर कठोरता वा िहसंात्मक 

व्यवहार गनेर् अथवा पावर देखाउने कुरामा वरपरका बािसन्दाहरू वा आवतजावतका 
मािनसहरूलाइर् असहज महसुस गराउने

ज)  यो सम्पित्त वा भवनमा सामािजक अपरािधक गितिबिधमा संलग्नलाइर् बसाइ अथवा 
लगातार दोहोयार्एर सामािजक अपरािधक गितिबिध िभत्र र बािहर गराउने

क)  भयार्ङ, बरन्दा आिदको सयकू्त प्रयोगको भागमा सामानहरू राख्नने 
ख)  भयार्ङ, बरन्दा आिदको सयकू्त प्रयोगको भागमा वोड, पोष्टर आिदको िबज्ञापन 

प्रदशर्नी गनेर्
ग)  हेनर्को लागी सानो चरा, माछा आिद स्पष्ट रूपमा िछमेिकहरूलाइर् समस्या नगनेर् 

जनावर बाहके कुकुर, िबरालो आिदजनावर(अलग्ग ैतािलका धारा 1को उपधारा 5 
मा उले्लख गरेका जनावर बाहके)पाल्ने 

क)  िशषर्क 5 मा उले्लिखत संगै बस्नमेा नँया संगै बस्न ेभनेर थप गनेर्(जन्मकेो बच्चा 
बाहके )

ख)  1 मिहना भन्दा बिद िनरन्तर गरेर यो सम्पित वा भवनमा नरहने 

फ्यजूको प्रितस्थापन
धारा पैिकंग, फे्रमको प्रितस्थापन
बाथरूम आिदको रबर चक्का, चेन प्रितस्थापन
लाइट बल्ब, फ्लोरोसेंट लाइटको प्रितस्थापन
अन्य लागतहरू अिलकित ममर्त संभारमा

अलगै्ग तािलका धारा 1 ( धारा 8 को उपधारा 3 सँग सम्बिन्ध)

अलगै्ग तािलका धारा 2 (धारा 8 को उपधारा 4 सँग सम्बिन्ध)

अलगै्ग तािलका धारा 3(धारा 8 को उपधारा 5 सँग सम्बिन्ध)

अलगै्ग तािलका धारा 4(धारा 9 को उपधारा 5 सँग सम्बिन्ध)

पिहलो पक्ष:

दोस्रो पक्ष:

धारा 15 स्बः इच्छा खारेजी बेलामा ममर्त संभार
1.  दोस्रो पक्षले साधारणतया प्रयोग गरेपिछ उत्पन्न हुने यो सम्पित्त वा 

भवनको क्षित र समय ह्रास बाहेक यो सम्पित्त वा भवनको ममर्त संभार 
गनेर् पछर्  । तर, दोस्रो पक्षको त्रुिटको  कारणले नभएको सम्बन्धमा 
ममर्त संभार नगरे पिन हुन्छ ।

2.  पिहलो पक्ष र दोस्रो पक्षले यो सम्पित्त वा भवन स्बः इच्छा खारेजी 
अनुसार करार अनुबंधको बेलामा िवशेष प्रावधान बनाइएको 
अवस्थामा यस िवशेष सम्झौता सिहत अलग्गै तािलकाको धारा 5 मा 
िनधार्िरत कुराको आधारमा दोस्रो पक्षले गनेर् ममर्त संभारको िबषय र 
तिरकाको बारेमा छलफल गनेर्

धारा 16 भवन प्रवेश
1.  पिहलो पक्षले यो सम्पित्त वा भवनको आगलागी रोकथाम संरचना 

संरक्षण र अरू यो सम्पित्त वा भवनको लािग प्रबंधनको िवशेष 
आवश्यक भएको बेलामा पिहलेनै दोस्रो पक्षको स्वकृित िलएर  यो 
सम्पित्त वा भवनिभत्र प्रवेश गनर् सिकन्छ ।

2.  दोस्रो पक्षले उपयूक्त कारण भएको अवस्था बाहेक अिघल्लो िशषर्कको 
िनधार्िरत आधारमा पिहलो पक्षको भवन प्रवेश अस्वीकार गनर् सिकदैंन 
।

3.  यो करार अनुबंध समािप्त पिछ यो सम्पित्त वा भवनको भाडा िलज गनेर् 
ब्यिक्त र यो सम्पित्त वा भवनको प्रयोग गनर् चाहनेले पूवार्वलोकन गनेर् 
बेलामा पिहलो पक्ष र पूवार्वलोकन गनेर्ले पिहलेनै दोस्रो पक्षको स्वकृित 
िलएर यो सम्पित्त वा भवनिभत्र प्रवेश गनर् सिकनेछ ।

4.  िहलो पक्षले आगलागी हेन र फैलाउनबाट जोगाउन उपायहरू आवश्यक 
भएको अवस्थामा पिहलेनै दोस्रो पक्षको स्वकृित निलएपिन यो सम्पित्त 
वा भवनिभत्र प्रवेश गनर् सिकनेछ । त्यो अवस्थामा पिहलो पक्ष, दोस्रो 
पक्ष नभएको बेला प्रवेश गरेमा दोस्रो पक्षलाइर् प्रवेशको बारेमा पिछ 
सूिचत गनैर् पछर्  ।

धारा 17 भाडामा ग्यारेन्टरको प्रस्ताव गनेर् ग्यारेन्टी 
भाडामा ग्यारेन्टरको प्रस्ताव गनेर् ग्यारेन्टीको प्रयोग गनेर् अवस्थामा भाडामा 
ग्यारेन्टरको प्रस्ताव गनेर् ग्यारेन्टीको िबषयसूिचको बारेमा अलग्गै िनधार्िरत 
भइ पिहलो पक्ष र दोस्रो पक्षले यो करार अनुबंध गनेर् बेलामा सँगै ग्यारेन्टी 
प्रयोगको लािग आवश्यक प्रिक्रया अपनउनु पछर्  ।

धारा 18 छलफल वा परामशर् 
पिहलो पक्ष र दोस्रो पक्षले यो करार अनुबंध पत्रमा िनधार्रण नगरेको िबषय 
र यो करार अनुबंधमा उले्लिखत िनयमको स्पिष्टकरणको बारेमा शंका 
उत्पन्न भएको अवस्थामा नागिरक कानुन ,अरू िविनयम र अभ्यासको 
आधारमा राम्रो िवश्वास िलएर छलफल गरी समाधान गनेर्

धारा 19 िवशेष िबषय खण्ड
धारा 18 सम्मको िनधार्िरत प्रावधान बाहेक यो करार अनुबंधको िबशेष 
करारको बारेमा लत उले्लिखत अनुसार गनेर्
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16【ममर्त संम्भारको शतर्हरू बारे】
   यो सम्पित वा भवनको ममर्त संम्भारको शतर्हरूमा तल उले्लिखत Ⅱ「अपबादको रूपमा िबशेष अनुबंध」अनुसार बाहेक भाडा भवनको ममर्त संम्भारको खचर् बेहोनेर् 
साधारण िनयमको िबचारको प्रयोग गछर् , अकोर् शब्दमा
・ भाडामा िलने ब्यिक्तको अिभप्राय, असक्षमता, हेरिवचारको कतर्व्य उल्लङ्घन, अन्य सामान्य प्रयोग िविधहरू थप हुने गरी प्रयोग गरे अनुसार नोक्सानी आिदको बारेमा 

भाडामा िलने ब्यिक्तले बेहोनैर् पनेर् खचर् हुन्छ । तसर्थ, भूकम्प प्रकोप आिदको असंभव बलबाट भएको नोक्सानी, मािथल्लो तल्लामा बस्ने आवासी आिद भाडामा िलने 
ब्यिक्तसँग सम्बन्ध नभएको तेस्रो पक्षदारा गरेको नोक्सानीको बारेमा भाडामा िलने ब्यिक्तले बेहोनुर् पदैर्न।

・ भवन, उपकरण आिदको प्राकृितक हास, नोक्सानी आिद(समयमा पिरवतर्ण)र भाडामा िलने ब्यिक्तको साधारण प्रयोग अनुसार उत्पन्न नोक्सानीआिद(सामान्य 
नोक्सानी)को बारेमा भाडामा िलने ब्यिक्तले बेहोनुर् पनेर् खचर् हुन्छ ।

  त्यो ठोस िबषयमा भूिम मन्त्रालय, पूवार्धार र पिरवहनको「ममर्त संम्भार बाट आएको समस्या र गाइर्ड लाइन(पुनः संशोिधत संस्करण)」मा आधािरत भएर िनणर्यलाइर् 
अलग्गै तािलका 2 को अनुसार हो तर, त्यो रूपरेखा तल उले्लिखत Ⅰ अनुसार हुनेछ 
Ⅰ　यो सम्पित वा भवनको ममर्त संम्भारको शतर्हरू
(तर नागिरक कानुन धारा 90को लाइनमा उपभोक्ता अनुबंध कानून धारा 8, धारा 8 को 2, धारा 9 र धारा 10 मा असर नगनेर् िबषयसूिच  सम्बिन्ध तल Ⅱको 
「अपबादको रूपमा िबशेष अनुबंध」को िबचारधारा भएको अवस्थामा त्यो िबषय अनुसार हुनेछ।

   1 भाडामा िदने र िलने ब्यिक्तको ममर्त संभार भागको तािलका 

अलगै्ग तािलका धारा 5(धारा 15 को सम्बन्ध)

भाडामा िदने ब्यिक्तले बेहोनेर् कुरा

1.  जापािनज चकटी पल्टाउने, तािलका पिरवतर्न(िबशेष नोक्सानी छैनिकभनेर 
यस पिछ बसोबास गनेर् बािसन्दालाइर् सुिनिश्चत गनर्)

2. फ्लोिरंगको वाक्स लगाउने
3. फनीर्चर स्थािपत गरे अनुसार भूइर्, कापेर्ट बिेरने, स्थापना ट्रेस
4.  जापािनज चकटीको रंग फरक फ्लोिरंगको रंग पिन झनेर्(सनशाइन, भवनको 

संरचनाको दोषहरू अनुसार बाषर्क पानी चुिहने आिद उत्पन्न हुने कुरा
 

1.  िटिभ, िफ्रज आिदको भागहरूमा अध्यारो हुने(तथाकिथत इलेिक्ट्रक स्ककर् )
2.  पखार्लमा टािसएको पोस्टर  र िचत्रहरुको रेकडर्
3.  िभत्तामा थम्बनेलहरू, िपनको प्वाल(अण्डरग्राउन बलको 

पिरवतर्नअनावश्यकको िस्थता)
4.  एयर कंडीशिनंग(भाडामा िलनेको स्वािमत्व)जडान अनुसारिभत्तामा िपनको 

प्वालको ट्रेस
5.  क्रसको रंग पिरवतर्न(घमाइलो प्राकृितक घटनाको कारण अनुसार)

【भइूर्(जापािनज चकटी・फ्लोिरंग・गलैचँा, आिद)】

【िभत्ता, कोसी(क्रस आिद)】

भाडामा िलने ब्यिक्तले बेहोनेर् कुरा

1.  कापेर्टमा िपयपदार्थ आिद पोिखएमा सुकाउने कुरा अनुसार कच्याकुच्या 
िखयाको दाग(पोिख सकेको कुरा िलन निमलेको अवस्थामा)

2.  िफ्रजको तलको िखयाको दाग(िखयाको दाग हटाएर भूइर्मा फोहर आिदको 
नोक्सानी भएमा 

3.  बसाइ सराइ िक्रयाकलाप आिदबात उत्पन्न दाग
4.  फ्लोिरंगको रंग झरेको(भाडामा िलने ब्यिक्तले ध्यान निदइ बषार्मा कुिल्चएर 

आएको कुरा अनुसार

1.  भाडामा िलने ब्यिक्तले प्रते्यका िदनको सरसफाइर्मा लापरवाहीको कारण 
भान्छाको तेलको दाग(प्रयोग पिछ हात फोहर, सोट र तेल तािसएको 
अवस्थामा)

2.  दागको िवस्तारको हल्का, दाग संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गनेर्कारणले 
दागको िवस्तार(भाडामा िदने ब्यिक्तलाइर् सूचना निदइ लापरवाहीका 
कारण िभत्ताहरु आिदमा फोहर नै राखेको अवस्थामा)

3.  एयर किन्डसनबाट पानी चुहावट र भाडामा िलने ब्यिक्तको लापरवाहीका 
कारण िभत्तामा फोहर

4.  चुरोट लगायतको सुतीर् गन्ध(धूम्रपान मनपराउने
 अनुसार क्रस आिदको रंग पिरवतर्न गिर गंध आएको अवस्थामा)
5.  िभत्तामा िकल्लाको प्वाल, पेंचको प्वाल(भारी वस्तुहरू झुण्याउनको लािग 

ठोकेको सामानले आधारभूत बोडर्को पुनिर्नमार्णको आवश्यक हुन्छ) 
6.  भाडामा िलने ब्यिक्तले कोशीमा सीधा राखेको प्रकाश उपकरण को िनशान
7.  िभत्तामा जथाभािब लेखे्न मनसायले भएको क्षित

1.  स्लाइड ढोकाको प्रितस्थापन(िवशेष गरी क्षितग्रस्त नभएको भनी सूिनिश्र्चत 
गरी पिछ िनवासमा बस्न आउनेलाइर् सुरिक्षत गनर्)

2. भूकंपमा क्षितग्रस्त ग्लास
3. तार ग्लासको क्र्याक(संरचना अनुसार स्वाभािवक रूपमा देिखएको)

1.  िवशेष सरसफाई ब्यिक्तहरूद्वारा घर सबै भाग मा सफाई(भाडामा िलने 
ब्यिक्तले सधै सरसफाई गरेको अवस्थामा)

2.  एअर कंडीशनरको आन्तिरक सफाई(धुम्रपानको गन्ध आिद नभएको 
अवस्थामा)

3. गन्ध मानेर् औषिध(भान्सा र टोइलेट)
4.  खुला बाथटब, बाथटब आिद प्रितस्थापन(क्षितग्रस्त नभएको भनी 

सूिनिश्र्चत गरी पिछ िनवासमा बस्न आउनेलाइर् सुरिक्षत गनर्)
5. साचँो पिरवतर्न(क्षितग्रस्त, साचँो नहराएको अवस्थामा
6.  उपकरण यन्त्रको िबग्रने, प्रयोग गनर् निमल्ने(उपकरणको समयाविधको 

कारण)

【फनीर्चरआिद,स्लाइड ढोका,स्तम्भ आिद】

【उपकरण, अन्य】

1.  पाल्तु जनावर द्वारा स्तम्भहरू आिद स्क्रयाच, गन्ध(पालु्त जनावर द्वारा 
स्तम्भहरू, क्रोस आिदमा स्क्रयाच र गन्ध भएको अवस्थामा) 

2. िभत्तामा जथाभािब लेखे्न मनसायले भएको क्षित

1.  ग्यास स्टोभ राख्ने ठाउ, वाटिरलेटरको तेल दाग, िटन(भाडामा िलने ब्यिक्तले 
सरसफाइर्मा लापरवाही गरेको पिरणामले उत्पन्न फोहरको अवस्थामा)

2.  बाथ, टोइलेट, बेिसनमा पानीको दाग, िखयाआिद(भाडामा िलने ब्यिक्तले 
सरसफाइर्मा लापरवाही गरेको पिरणामले उत्पन्न फोहरको अवस्थामा) 

3.  दैिनक अनुिचत हेरिवचार वा प्रयोग तिरकाको उल्लङ्घनले उपकरण 
क्षितग्रस्त हुनु 

4. साचँो हराइएको वा िबग्रेको कारणले पिरवतर्न
5. भाडा आवासको बगैचामा रोिपयको धेरै मोटो घासँ समस्या  
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17 िबतेका वषर्हरूआिदको िवचार
िसद्धान्त एक पन्ना एकाइमा
(क्षितग्रस्त भाग धेरै पानाहरू भएमा त्यो पानाहरूको 
संख्या ( उल्टो िक सुल्टोमा पिरवतर्न गरी क्षितकोमा  
िनभर्र गदर्छ)

बगर् िम एकाइको  िबचारमा भाडामा िलने ब्यिक्तले 
गरेको क्षितको धैरे भाग सिहत कुनै एक भाग सम्म 
प्रितस्थापन लागत भाडामा िलने ब्यिक्तले बेहोनेर्को 
रूपमा अपिरहायर् हुन्छ।

1 पाना इकाई

ममर्त भाग, प्रितस्थापन समान लागत

1 वटा इकाई

ममर्त भाग
हराएको अवस्थामा िसलेंडर प्रितस्थापन सिहत 
जोिडने।

प्रित साइट, वा समू्पणर् बसेको कोठा

धूम्रपान आिदको अनुसार  बसेको कोठा भर क्रोस 
लगायत सूिर्तजन्य गन्धले रंग पिरवतर्न गरी 
 गन्ध भएको अवस्थामा समू्पणर् कोठाको सफाई वा 
प्रितस्थापन लागत भाडामा िलने  ब्यिक्तले बेहोनेर् 
कुरालाई उिचत सोचका रूपमा िलइएको छ।

क्षित आिद धेरै स्थानहरुको मामलामा, पूरा बस्न े
कोठा

िसद्धान्त  बगर् िम इकाई
क्षित आिद धेरै स्थानहरुको मामलामा, पूरा बस्न े
कोठा

(जापािनज चकिट सूल्तो)
िबतेका वषर्हरूको िवचार नगनेर्

(िभत्ता〔क्रस〕)
6 वषर्माअविशष्ट मूल्यको रूपमा 1 येनले 
बेहोनेर्अनुपातमा गणना गनेर्।

(स्लाइड ढोकाको पेपर, शोजी पेपर)
िबतेका वषर्हरूको िवचार नगनेर्

(उपकरण यन्त्र)
उपयोगी समयाविधबाट अविशष्ट मूल्यको रूपमा 1 
येनले सीधा लाइन(वा वक्र लाइन)मानेर 
बेहोनेर्अनुपातमा गणना गनेर्

(स्लाइड ढोका, शोजी आिदको िफिटंग भाग, स्तम्भहरू)
िबतेका वषर्हरूको िवचार नगनेर्

साँचो हराएको अवस्थामा िबतेका वषर्हरूको िवचार 
नगनेर् ।प्रितस्थापन समान लागत भाडामा िलने ब्यिक्तले 
बेहोनेर्

िबतेका वषर्हरूको िवचार नगनेर् । भाडामा िलने 
ब्यिक्तले बेहोनेर् चािह सधै  सरसफाई नगरेको 
अवस्थामा साइट वा समू्पणर् बसेको कोठाको सफाई 
लागत बराबर भाडामा िलनेले बेहोनुर्  पनेर् 

(जापािनज चकिट भइर्・गलैचँा・कुशन फशर्)
6 वषर्माअविशष्ट मूल्यको रूपमा 1 येनले 
बेहोनेर्अनुपातमा गणना गनेर्

(फ्लोिरंग)
ममर्तमा िबतेका वषर्हरूको िवचार नगनेर्।
(फ्लोिरंग फ्लोिरंग पूणर् रूपमा क्षित आिद भएको 
त्यसलाई पिरवतर्न गनेर् अवस्थामा भवनको उपयोगी 
समयाविधबाट अविशष्ट मूल्यको रूपमा 1 येनले 
बेहोनेर्अनुपातमा गणना गनेर्

भाडामा िलने ब्यिक्तले बेहोनेर् यूिनट

जापािनज चकिट

िभत्ता(क्रस)

स्लाइड ढोका

उपकरण यन्त्र

स्तम्भहरू

साँचो

सफाई
※ स ा म ा न्य स फ ा इर् 

र ब स ा इर् छ ो ड् ने 
स म य स फ ा ई ग नर् 
बे व ा स्त ा ग रे क ो 
अ व स्थ ा म ा म ा त्र

चुरोट लगायतको 
सुतीर् गन्ध

गलैचँा
कुशन फशर्

फ्लोिरंग

बेहोनेर् िबषयसूिच

भूइर्
िभत्ता・

छत (क्रस)
िफिटंग

・
स्त

म्भ
हरू

उपकरण · अ
न्य

क्षितग्रस्त
 भागको ममर्त

क्षितग्रस्त
 भागको ममर्त

क्षितग्रस्त
 भागको 

ममर्त
उपकरणको 

ममर्त
साँचोको 

िफतार्
सामान्य

 सफाइर् ※

2  भाडामा िलने ब्यिक्तले बहेोनेर् यिूनट

उपकरण आिदको िबतेका वषर्हरू र भाडामा िलने ब्यिक्तले बेहोनेर् अनुपात(सेवा वषर् अविध 6 र 8 वषर्,िसधा-लाइन िविधको अवस्थामा)
भाडामा िलने ब्यिक्तले बेहोनेर् अनुपात(ममर्ल संभारको दाियत्व भएको अवस्थामा)

0

90
100（％）

80
70
60
50
40
30
20
10

4 8 12 बषर्
अिघल्ला िबतेका बषर्को संख्या

1 5 9 132 6 10 143 7 11 15
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18 एकाइ मूल्य(येन)इकाइर्लिक्षत स्थान

भूइर्

छत・िभत्ता

िफिटंग・स्तम्भहरू

उपकरण · अ
न्य

सामान्य प्रयोग

मुख्य गेट・बरन्दा

भान्सा・िकिचन

खुल्ला बाथरूम・
मुख धुने ठाउ・टोइलेट

अन्य

※ यो इकाई मूल्य केवल एक अंन्दािज भइ बसाइ सनेर् बेलामा भाडामा िलने र िदने दुवैले बेहोनेर् अनुमािनत लागत रकमको पिहचानको लािग मात्र हो।
※ यसैले भाडामा िलने र िदने दुवैले एक अपसमा छलफल गरी िनमार्णको इकाइ मुल्यले ममर्त संभार गनेर्मा िनिश्चत हुन्छ।

(यो सम्पित वा भवनलाइर् आधार बनाएर खाली कोठामा  「लिक्षत स्थान」,「इकाइर्」,「एकाइ मूल्य(येन)」उले्लख गरी प्रयोग  गनुर्होस)

3 ममर्त संभारको िनमार्ण र स्थापना पुिस्तका इकाइर्

II. अपबादको र ूपमा विशेष अनुब ंध

 ममर्त संभार सम्बन्धी लागतको सामान्य िसद्धान्तको रूपमा मािथ उले्लिखत अनुसार हुनेछ । तर भाडामा िलने ब्यिक्तले अपबादको रूपमा तल उले्लिखत खचर्को 
बारेमा भाडामा िलने ब्यिक्तले बेहोनेर् कुरामा सहमित हुनुपछर्  । (तर, नागिरक कानुनको धारा 90को लाइनमा  उपभोक्ता अनुबंध कानून को धारा 8, धारा 8 को 
2, धारा 9 र धारा 10 मा िवरोध नगिरने िबषयबस्तुमा   सीिमत छ ।
(पेिन्डङमा मूलतः मूलतः भाडामा िदने ब्यिक्तले बेहोनेर् खचर्, िवशेष रूपमा भाडामा िलने ब्यिक्तले बेहोनेर् कारणहरू)

　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

पिहलो पक्ष :
दोस्रो पक्ष   :
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रेकडर् नाम,छाप र कोलम

 
तल उले्लिखत भाडामा िदने ब्यिक्त(पिहलो पक्ष)र भाडामा िलने ब्यिक्त(दोस्रो पक्ष)िबच यो सम्पित वा भवनको बारेमा मािथ उले्लिखत अनुसार भाडा 
िलजको करार अनुबंध गरेको प्रमाणको रूपमा यो करार अनुबंध पत्रको 2 प्रितिलपी बनाइ पिहलो पक्ष र दोस्रो पक्ष िबचको रेकडर् नाम,छाप िलएर प्रत्यकले 
एक एक प्रितिलपी िलइ सूरिक्षत राखे्न ।

         हेइसेइर्                       साल                       मिहना                       तािरक

      भाडामा िदने   ठेगाना〒 
      ब्यिक्त(पिहलो पक्ष) नाम
   फोन नं

      भाडामा िलने   ठेगाना〒 
      ब्यिक्त(दोस्रो पक्ष) नाम
   फोन नं

      ब्रोकर  इजाजतपत्रनम्बर〔　　　　〕  गवनर्र ・ भूिम र संरचना पिरवहन मंत्री(                      )
       धारा      नं
       ब्यापारी  
      प्रोक्सी  कायार्लय स्थान 
   कम्पनी नं(नाम) 
   प्रितिनिधको नाम 
   आवासीय भवन िनमार्ण लेनदेन कतार् दतार् नम्बर〔　　　　〕गवनर्र धारा      नं
  
         नाम 

संयकु्त ग्यारेन्टर मानवअिधकार करार अनुबंध प्रयोग गनेर् अवस्थामा तल उले्लिखत अनुसार रेकडर्, नाम र छाप कोलममा पिरमािर्जत 
गनुर्होस ।

1. 「तल उले्लिखत भाडामा िदने ब्यिक्त(पिहलो पक्ष)र भाडामा िलने ब्यिक्त(दोस्रो पक्ष)िबच यस भवनको बारेमा मािथ उले्लिखत करार िलज 
अनुबंध िनधार्िरत गराउने कुरालाइर् प्रमािणत गराउन, यो करार अनुबंध पत्र 2 प्रित बनाइर् पिहलो पक्ष र दोस्रो पक्षको रेकडर्, नाम र छाप 
कोलमलाइर् प्रते्यकको एक एक प्रित राखे्न,」「तल उले्लिखत भाडामा िदने ब्यिक्त(पिहलो पक्ष)र भाडामा िलने ब्यिक्त(दोस्रो पक्ष)िबच यस 
भवनको बारेमा मािथ उले्लिखत करार िलज अनुबंध िनधार्िरत गराउने अथवा पिहलो पक्षसँग संयुक्त ग्यारेन्टर(िहनोए)मािथ उले्लिखत दोस्रो 
पक्षको कायर्को ग्यारेन्टी करार िनधार्िरत गराउने कुरालाइर् प्रमािणत गराउनको लािग यो करार अनुबंधको 3 प्रित प्रितिलप बनाइर् पिहलो पक्ष र 
दोस्रो पक्षको िहनोए रेकडर् नाम र छापको प्रते्यकको एक एक प्रित राखे्न 」कुरामा पिरवतर्न गनुर्होस ।

2.भाडामा िलने ब्यिक्त(दोस्रो पक्ष)कोलमको तल िनम्न कोलम थप गनुर्होस ।

संयकु्त ग्यारेन्टर(िहनोए)  ठेगाना   〒
   नाम                            
   फोन नंबर
   अिधकतम रकम
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20 िनयिमत भाडामा आवास मापन करार अनुबंध पत्र

（4）िनयिमत भाडामा आवास मापन करार अनुबंध पत्र

िशषर्कहरू

（1）भाड िलजको लक्ष्य

संलग्न 

सुिवधाहरू

पािर्ंकग स्थल

ढल िनकास प्रणाली
जल आपूिर्त 
ग्याँस
उपलब्ध िबजुली क्षमता 

साचो
डेिलभरी बक्स
मेल बक्स
इन्टरनेटको लािग

स्थलीय िडिजटल प्रसारणको लािग･ 
CATV को लािग

अटोलक
अरू सुिबधायुक्त उपकरणहरू
एयर कंडीशिनंग उपकरण
ग्यास स्टोव･इलेिक्ट्रक कुकुर･अइ एच कुकर

वािसङ्ग मेिशन स्थान
हट-पानी आपूिर्त सुिवधा

वास बेिसन
नुहाउने स्थान
बाथरूम
टोइलेट

आ
वास खण्ड

भवनको नाम・
स्थ

ान आ
िद

नाम

स्थान

भवनको बनावट

संयूक्त बनावट

नागाताते

एकल ताते

अन्य

संरचना

एकाइ संख्या

काठ
गैर काठ (                     )

िनमार्ण िमित

एकाइ

तल्ला बनावट

उपकरण आिद

क्षेत्र

घर नम्बर तल्ला योजनाकोठा नं

             बगर् िम.（यस बाहेक बालकोिन  　　　　　　　 बगर् िम.）

（ 　　 　　）एलिडके･िडके･के/ वान रूम/ 

समावेश・समावेश छैन
समावेश・समावेश छैन
समावेश・समावेश छैन
समावेश・समावेश छैन
समावेश・समावेश छैन
समावेश・समावेश छैन

              पे्लटफामर्(िस्थित ख्या :               )
              पे्लटफामर्(िस्थित ख्या :               )
              पे्लटफामर्(िस्थित ख्या :               )

छ(सार ्वजनिक ढल･सेप्टि ट ्या ंक)･छैन
मुल धारामा प ्रत्यक्ष जडान･पानी ट्या ंकी･इनार पानी
छ  (िसिट ग्याँस･प्रोपेन ग्याँस)･छैन
(　　　　　　) अन्परे

छ・छैन
छ・छैन
छ・छैन
छ・छैन
छ・छैन
छ・छैन
छ・छैन
छ・छैन
छ・छैन
छ・छैन

छ・छैन
छ・छैन
छ・छैन
छ・छैन
छ・छैन

（साचो नं.                   ・               वटा）

िवशेष प्रयोग(फ्लश・िबना फ्लश)・सयुक्त प्रयोग(फ्लश・िबना फ्लश)

साइकल पािर्ंकग क्षेत्र
बाइक पािर्ंकग क्षेत्र
सामान राखे्न क्षेत्र 
िबशेष बगैंचा

साल
ठूलो मात्रामा ममर्त 

(          )बषर्
कायार्न्वयन
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21（2）करार अनुबंध अविध

（3）भाडा रकम आिद

शुरू िमित 

भाडा・सामान्य सेवा शुल्क

भाडामा िदने ब्यिक्त
(कम्पनीको नाम・

प्रितिनिधकतार्)

व्यवस्थापन एजेन्ट 
(कम्पनीको नाम・

प्रितिनिधकतार्)

नाम

भवन मािलक

आपतकालीन सम्पकर्

　※भाडामा िदने ब्यिक्त र भवनको मािलक फरकको अवस्थामा, तल उले्लिखत कोलम देखाउने

साल                मिहना                तािरक

भुक्तानी म्याद

           बषर्               मिहना

भुक्तानी िविध

ठेगाना 〒
नाम                                      फोन नं

स्थान 〒
नाम                                      फोन नं
भाडा आवास व्यवस्थापन एजेन्ट दतार् नम्बर         ल्याण्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर र ट्रासंपोटर्को मंत्री(            )धारा              नं

(नाम) (नाम)    (बषर्)           बषर्
(नाम)    (बषर्)           बषर्
(नाम)    (बषर्)           बषर्

                                      जम्मा संख्या     जना

(बषर्)              बषर्

(फोन नंबर)

भाडामा िलने ब्यिक्त सँगै बसोबास गनेर् ब्यिक्त

ठेगाना 〒
नाम                                      फोन नं

ठेगाना 〒
नाम                                      फोन नं                                  भाडामा िलने संग सम्बन्ध

समािप्त िमित

भाडा

सामान्य सेवा शुल्क

डीपोिजट रकम अन्य

संलग्न सुिवधाको प्रयोगशुल्क

अन्य

भाडा रकम         मिहना लगभग 
                               येन

साल                मिहना                तािरक सम्म

                    येन

                    येन

यो मिहनाको भाग・अकोर् 
मिहनाको भागको प्रते्यक मिहना  

      तािरक सम्म
यो मिहनाको भाग・अकोर् 
मिहनाको भागको प्रते्यक मिहना  

      तािरक सम्म

रकम 
ट्रासफर,
बै ंक खाता 
ट्रासफस 
अथवा
ल्याएको

ट्रासफर गनेर् िवत्तीय संस्था नाम :

बचत : साधारण・चिल्त
खाता नं :
खातावालाको नाम :
ट्रान्सफर शलु्क ितनेर् ब्यिक्त : भाडामािदने
・भाडामा िलने
ल्याउने स्थान :

（4）भाडा िदने ब्यिक्त र व्यवस्थापन एजेन्ट

（5）भाडामा िलने ब्यिक्त र सँगै बसोबास गनेर् ब्यिक्त

（6）भाडाको कायर् ग्यारेन्टी गरेको कमर्चारीको कुरा प्रस्तुत गनेर्

   

  

भाडाको कायर् ग्यारेन्टी गरेको  

कमर्चारीको कुरा प्रस्तुत गनेर्को 

ग्यारेन्ती

स्थान 〒
ब्यापारीक नबर(नाम )                           फोन नं
भाडाको  कायर्  ग्या रेन्टी  ग रेको   कमर्चार ीको  दतार्  नं               भू िम,  इन्फ्रास्ट्रक्चर र ट्र ांसपोटर्को 
मंत्री(             )धारा                 नं

(करार अनुबंध अविध सूिचतगनेर् पनेर् अविध   साल   मिहना   तािरकबाट   साल   मिहना   तािरक सम्म )
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धारा 1 करार अनुबंधको िनधार्रण
भाडामा िदने ब्यिक्त(तल「पिहलो पक्ष」भनेर भिनन्छ)र भाडामा िलने 
ब्यिक्त(तल「दोस्रो पक्ष」भनेर भिनन्छ)ले, िशषर्क नं(1)मा उले्लिखत 
भाडा िलजको लिक्ष्तत बस्तु(तल「यो सम्पित वा भवन」भनेर भिनन्छ)को 
बारेमा तल उले्लिखत बुं दाहरू अनुसार िनयिमत भाडामा आवास मापन करार 
अनुबंध (तल「यो करार अनुबंध」भनेर भिनन्छ)िनधार्रण गिरएको छ।

धारा 2 करार अविध
1.  करार अविध िशषर्क 2 मा उले्लख गरेको छ ।
2.  यस करारमा अिघल्लो अनुचे्छदमा िनधार्िरत अविधको म्याद समाप्त 

भएपिछ समािप्त र निबकरण  छैन। तर, पिहलो पक्ष र दोस्रो पक्ष 
छलफल गरेर यस करारको िनधार्िरत अविधको म्याद समाप्त भएको 
भोिलको िदन देिख नंया भाडा  करार (तल 「पुन करार」भिनन छ ) 
गनर् सिकन्छ । 

3.  पिहलो पक्ष धारा 1को अनुचे्छद िनधार्िरत अविधको म्याद समाप्त 
भएको 1बषर् देिख 6 मिहना सम्मको अविध (तल「नोिटस अविध」
भिनन छ ) मा दोस्रो पक्ष प्रित अविधको म्याद समािप्त अनुसार भाडा 
करार समय सकेको कुरा िलिखत रूपमा सूिचत गिरन्छ । 

4 .  पिहलो पक्षले अिघल्लो अनुचे्छदमा सूिचत नगरीनहुने भाडा करारको 
समािप्त दोस्रो पक्ष िनश्कनु अिधनै , दोस्रो पक्षले धारा 1 बमोिजम 
िनधार्िरत अविधमा म्याद समाप्त भएपिछ पिन यो भवन भाडामा प्रयोग 
गनर् सिकन्छ । तर, पिहलो पक्षले दोस्रो पक्षलाइर् िनधार्िरत अविधमा 
म्याद समाप्त भएको सूिचत गरेको अवस्थामा त्यो सूचनाको िदन देिख 
6 मिहना सम्म थिपएको िदनमा भाडा करार समाप्त हुनेछ ।

धारा 3 प्रयोगको लक्ष्य
दोस्रो पक्षले आवसको प्रयोजनको लक्ष्यले लािग मात्र यो सम्पित वा 
भवनको प्रयोग गनुर् पछर्  ।

धारा 4 भाडा रकम
1.  दोस्रो पक्षले िशषर्क नं(3)मा उले्लिखत गरेको कुरालइर् आधार मािन 

भाडा रकम  पिहलो पक्षलाइर् ितनेर् पछर् ।
2.  1 मिहना नभएको अविधको भाडा, 1 मिहनामा 30 िदनको रूपमा 

दैिनकी िहसाबको रकम हुनेछ ।
3.  पिहलो पक्ष र दोस्रो पक्ष िबच तलको प्रते्यक नम्बरको 1 मा मेल खाएको 

अवस्थामा, एक आपसमा छलफल गरी भाडा रकम पिरमािर्जत गनर् 
सिकन्छ ।

   क)  जग्गा अथवा भवनको अधारमा कर िनधार्रण र अरू खचर्हरूभारको 
थपघट अनुसार भाडा रकम असमान भएको अवस्थामा

    ख)  जग्गा अथवा भवनको मूल्य वृिद्ध वा िगरावट र अरू आिर्थक 
पिरिस्थितमा पिरवतर्न भए अनुसार भाडा रकम असमान भएको 
अवस्थामा

    ग)  समान प्रकारको भवनहरूको भाडा रकम तुलनाले गदार् भाडा रकम 
असमान भएको अवस्थामा

धारा 5 सामान्य सेवा शुल्क
1.  दोस्रो पक्षले प्रयोग गनेर् भयार्ङ, बरण्डा आदी साझेदारी भागहरूको 

ममर्त ब्यवस्थापनमा आवश्यक उपयोिग खचर्हरू, पानी र ढल शुल्क, 
सरसफाइर् शुल्क आदी (तल यसपिछ 「ममर्त लागत」भनेर भिनन्छ) 
मा पयार्प्त िमलाउनको लािग पिहलो पक्षले सामान्य सेवा शुल्कको 
रूपमा ितरी िदनु पछर्  ।

2.  अिघल्लो लेखको सामान्य सेवा खचर् शुल्क िशषर्क(3)मा उले्लिखत 
गरेको आधारमा ितनेर् पनेर्छ । 

3.  1 मिहना नभएको अविधको सामान्य सेवा खचर् शुल्क, 1 मिहनामा 30 
िदनको रूपमा दैिनकी िहसाबको रकम हुनेछ ।

4.  पिहलो पक्ष र दोस्रो पक्ष िबच तलको प्रते्यक नम्बरको 1 मा मेल खाएको 
अवस्थामा, एक आपसमा छलफल गरी सामान्य सेवा खचर् शुल्क 
पिरमािर्जत गनर् सिकन्छ ।

धारा 6 िडपोिजट रकम
1.  दोस्रो पक्षको यो करार अनुबंधबाट उत्पन्न उत्तरदाियत्व बेहोनेर्को रूपमा 

िशषर्क(3)मा उले्लिखत गरे अनुसार िडपोिजत रकम पिहलो पक्षसँग 
हुनेछ ।

2.  यो करार अनुबंध अनुसार पिहलो पक्षले,  दोस्रो पक्षको उत्पन्न 
उत्तरदाियत्व पूरा नगरेको बेलामा िडपोिजट रकम िफतार् माग गनर् 

सिकन्छ । यस्तो अवस्थामा दोस्रो पक्षले यस भवनको करार खारेजी 
गनेर् समय सम्म उत्तरदाियत्वको भार िमले  सम्म िडपोिजट रकमको 
माग गनर् सिकने छैन । 

3.  पिहलो पक्षले यो सम्पित वा भवनको करार खारेजीको बेलामा िबना 
िढला सबै िडपोिजट रकम िफतार् गनैर् पछर्  ।तर, यो सम्पित वा भवन 
खारेजीमा नितरेको बाकी भाडा रकम धारा 15 मा िनधार्रण गरेको 
ममर्त सम्भारको लािग अवश्यक खचर् ितनर् बाकी, अरू यस करार 
अनुबंधबाट उत्पन्न दोस्रो पक्षले उत्तरदाियत्व पालन नगरेको अवस्थामा 
पिहलो पक्षले िडपोिजट रकमबाट घटाएर बाकी रकम िफतार् गनुर्पछर्  ।

4.  अिघल्लो िशषर्क वा लेखको मामलामा पिहलो पक्षले िडपोिजट 
रकमबाट घटाएको दाियत्व बहनको िबवरण दोस्रो पक्षलाइर् स्पष्ट 
पानुर्पछर्  ।

धारा 7 सामािजक अपरािधक गितिबिधहरूको उनू्मलन
1.  पिहलो पक्ष र दोस्रो पक्ष िबच एकआपस प्रित, िनम्न प्रते्यक नम्बरको 

िबषयमा प्रितबद्धता गनुर् 
   क)  आफ्नु अिधकारीहरू अपरािधक गितिबधी, अपरािधक गुटबंिधमा 

संग्लन कम्पनी, नराम्रा एसेम्बलमा यसपिछ िछनेर् ब्यिक्त अथवा 
त्यसका सदस्यहरू(तल सामूिहक भइ「सामािजक अपरािधक 
गितिबिध」भनेर भिनन्छ)नभएको कुरा

    ख)  आफ्नै मुख्य अिधकारी(व्यापार कायार्न्वयन गनेर् कमर्चारीहरु,िसइओ, 
कायर्कारी अिधकृत अथवा यसपिछ िछनेर् ब्यिक्त भिनन्छ) चािह 
सामािजक अपरािधक गितिबिधमा नरहेको कुरा

    ग)  सामािजक अपरािधक गितिबिधको ब्यिक्तगत नामको प्रयोग, यो 
करार अनुबंधमा िनधार्रण गिरन्न ।

   घ)  आफ्नु अथवा तेस्रो ब्यिक्त प्रयोग गरेर िनम्न िक्रयाकलाप नगनेर् कुरा
   अ)  प्रितवादीको िबरूद्द खतरनाक व्यवहार वा अपरािधक िहंसा गनेर् 

कायर्हरू
   आ)  झूटो अथवा पावर प्रयोग गरेर प्रितवादीको कायर्मा हस्तक्षप गनेर् 

अथवा िवश्वसनीयता नष्ट हुने कायर्हरू
2.  दोस्रो पक्षले पिहलो पक्षको स्वीकृित छ या छैनसँग मतलब नगरीकन 

यो सम्पित्त वा भवनको सबै अथवा कुनै भाग, सामािजक अपरािधक 
गितिबिधमा संलग्नलाइर् भाडा िलजको अिधकार स्थानान्तरण अथवा 
हस्तान्तरण गनर् पाउँदैन । 

धारा 8 प्रितबन्ध अथवा िसिमत ब्यवहार
1.  दोस्रो पक्षले पिहलो पक्षको िलिखत लेख अनुसार स्वीकृित निलइ यो 

सम्पित्त वा भवनको सबै अथवा कुनै भाग भाडा िलज अिधकार 
स्थानान्तरण अथवा हस्तान्तरण गनर् पाउँदैन

2.  दोस्रो पक्षले पिहलो पक्षको िलिखत लेख अनुसार स्वीकृित निलइ यो 
सम्पित्त वा भवनको िबस्तार, ममर्त, स्थानान्तरण,पुन िनमार्ण अथार्त 
नँया िडजाइन वा यो सम्पित्त वा भवनको पिरसरमा िनमार्ण सामाग्री 
राख्न पाइने छैन ।  

3.  दोस्रो पक्षले सम्पित्त वा भवनको प्रयोगको क्रममा अलग तािलका धारा 
1 मा उले्लिखत गितिबिध गनर् पाउनेछैन।

4.  दोस्रो पक्षले सम्पित्त वा भवनको प्रयोगको क्रममा पिहलो पक्षको 
िलिखत लेख अनुसार स्वीकृित निलइ अलग तािलका धारा 2 मा 
उले्लिखत गितिबिध गनर् पाउनेछैन

5.  दोस्रो पक्षले सम्पित्त वा भवनको प्रयोगको क्रममा अलग्ग तािलका धारा 
3 मा उले्लिखत गितिबिध गनेर् अवस्थामा पिहलो पक्षलाइर् सूिचत गनैर् 
पछर्  ।

धारा 9 करार अनुबध अविध िभत्रमा पिरमाजर्न
1.  पिहलो पक्षले दोस्रो पक्षबाट यो सम्पित्त वा भवन प्रयोग गराउनको 

लािग आवश्यक पिरमाजर्नहरू गनैर् पछर्  । पिरमाजर्नहरू को माग 
अनुरूप खचर्हरूको बारेमा  दोस्रो पक्षलाइर् पिरवतर्न गनर् आवश्यक 
लागेको कुरामा दोस्रो पक्ष र त्यो बाहेकका केराहरूमा पिहलो पक्षले 
बेहोनुर् पनेर्छ ।

2.  अिघल्लो िशषर्कका प्रावधानका आधािरत पिहलो पक्षले पिरमाजर्न गनेर् 
सन्दभर्मा पिहलो पक्षले शुरूमै त्यो बारे दोस्रो पक्षलाइर् सूिचत गनेर् पछर्  
। यस्ता अवस्थामा दोस्रो पक्षले उिचत कारण भएको अवस्था बाहेक 
पिरमाजर्न कायर्लाइर्  अस्वीकार गनर् सिकन्न ।

3.  दोस्रो पक्षले यो सम्पित्त वा भवनिभत्र पिरमाजर्न गनुर् पनेर् कुरा 
ठाँउठाँउमा देखेको बेलामा पिहलो पक्षलाइर् त्यो बेला नै पिरमािर्जतको 
आवश्यकताको बारेमा छलफल गनेर् ।  
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234.  अिघल्लो िशषर्कका प्रावधानका आधारमा सूिचत गिरएको अवस्थामा 
पिरमाजर्नको आवश्यकता चािहए पिन नचािहए पिन पिहलो पक्षले 
उपयुक्त कारण नभएर पिरमाजर्न नगरेको बेलामा दोस्रो पक्षले आफैले 
पिरमाजर्न गनर् सिकन्छ । यस पिरमाजर्नमा माग भएको खचर्को बारेमा 
धारा 1 मा उले्लिखत गरेको छ ।

5.  दोस्रो पक्षले अलग्गै तािलका अनुरूप धारा 4 मा उले्लिखत पिरमाजर्नको 
बारेमा धारा 1 मा आधािरत भइ पिहलो पक्षलाइर् पिरमाजर्नको लािग 
माग गनुर् भन्दा आफैं ले गनर् सिकन्छ । दोस्रो पक्षले आफैं ले पिरमाजर्न 
गनेर् अवस्थामा पिरमाजर्नको माग खचर् दोस्रो पक्षले बेहोनुर् पनेर् र पिहलो 
पक्षलाइर् सूचना र स्वीकृित चािहदैन ।

धारा 10 करार अनुबंधको खारेजी
1.  पिहलो पक्ष, दोस्रो पक्षबाट तल उले्लिखत उत्तरदाियत्वको उल्लङ्घन 

गरेको अवस्थामा पिहलो पक्षले उिचत समय हेरेर यस उत्तरदाियत्व पूरा 
गनेर् सूचना िबना त्यो समयअविधिभत्र यस उत्तरदाियत्व पूरा नगिरएमा 
यो करार अनबंध खारेज गनर् सिकन्छ ।

   क) धारा4, उपधारा 1 मा िनधार्िरत भाडामा भुक्तानीको उत्तरदाियत्व
   ख)  धारा5, उपधारा 2 मा िनधार्िरत सामान्य सेवा शुल्क भुक्तानीको 

उत्तरदाियत्व
   ग)  अिघल्लो िशषर्क1 मा िनधार्िरत दोस्रो पक्षले खचर् बेहोनेर् 

उत्तरदाियत्वहरू
2.  पिहलो पक्ष, दोस्रो पक्षबाट तल उले्लिखत उत्तरदाियत्वको उल्लङ्घन 

गरेको अवस्थामा पिहलो पक्षले उिचत समय हेरेर यस उत्तरदाियत्व 
पूरा गनेर् सूचना िबना त्यो समयअविधिभत्र यस उत्तरदाियत्व पूरा 
नगिरकन उत्तरदाियत्वको उल्लङ्घन अनेसार यो करार अनुबंध 
िनरन्तरता गनर् मुिस्कल भएको अनुभूित भएमा यो करार अनुबंध 
खारेिज गनर् सिकन्छ ।

   क) धारा 3 मा िनधार्िरत यो सम्पित्त वा भवनको प्रयोगको लक्ष्य नै 
दाियत्व अनुपालन 

   ख) धारा 8 मा प्रते्यक िशषर्कमा िनधार्िरत दाियत्व( समान धारा 3 मा 
िनधार्िरत दाियत्व अलग्गै तािलका धारा 1को िशषर्क 6 बाट 8 मा 
उले्लिखत िक्रयाकलाप सँग सम्बिन्धत कुरालाइर् हटाउने)

   ग) अरू यस करार अनुबंध पत्रमा िनधार्िरत दोस्रो पक्षको दाियत्व  
3.  पिहलो पक्ष अथवा दोस्रो पक्षको अ आफ्नु बारेमा िनम्न िलिखत कुनै 

सँग िमल्न गएको अवस्थामा त्यो पक्षहरूलाइर् केिह सुचना निदइकन यो 
करार अनुबंध खारेजी गनर् सिकन्छ ।

   क) धारा 7 को उपधारा 1को प्रते्यकको िनधार्िरत कुरालाइर् असर गिरने 
बास्तिवकतालाइर् देखाएको अवस्थामा

   ख) करार अनुबंध गरीएपिछ अ आफ्नु अथवा अिधकारीहरू सामािजक 
अपरािधक गितिबिधमा सँलग्न भएको मेल खाएको अवस्थामा

4.  पिहलो पक्ष, दोस्रो पक्षले धारा 7 को उपधारा 2 मा िनधार्रण गरेको 
दाियत्वलाइर् उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा अथवा अलग्गै तािलका धारा1 
उपधारा 6 बाट 8 सम्मको िक्रयाकलापको अवस्थामा केिह सुचना 
निदइकन यो करार अनुबंध खारेजी गनर् सिकन्छ।

धारा 11 दोस्रो पक्षबाट खारेजी
1.  पिहलो पक्ष, दोस्रो पक्ष प्रित असर गराउन कमितमा पिन 1 मिहना 

अगािड खारेजी फाराम भरेर मनाउने र यस करार अनूबंध खारेजी गनर् 
सिकन्छ ।

2.  अिघल्लो िशषर्कको िनधार्िरत प्रावधानको बावजूद दोस्रो पक्षले खारेजी 
फाराम भरेको िदन देिख 1 मिहनाको भाडा रकम ( यस करार 
अनुबंधको खारेज गरेपिछको भाडा रकम लगभग समावेश) पिहलो 
पक्षबाट ितराउने अन्तगर्त खारेजी फाराम भनेर् िदनबाट िहसाब गरी 1 
मिहनासम्मको अविधमा पिहला यस करार अनुबंधलाइर् खारेजी गनर् 
सिकन्छ ।

धारा 12 केिह आंिशक नोक्सानी आिदको कारण भाडा रकममा कटोती
1.  यो सम्पित्त वा भवनको केिह आंिशक नोक्सानी अरू िबिभन्न कारणले 

प्रयोग गनर् नसकेको अवस्थामा त्यो दोस्रो पक्षको त्रुिटको कारणले 
भएको बेलामा भाडा रकम त्यो प्रयोग गनर् नसकेको भागको अनुपात 
अनुसार रकम कटोती गिरन्छ । त्यो अवस्थामा पिहलो पक्ष र दोस्रो 
पक्षलो रकमको कटोतीको मात्रा समयविध र अन्य आवश्यक िबषयमा 
छलफल गनेर्

2.  यो सम्पित्त वा भवनको केिह आंिशक नोक्सानी अरू िबिभन्न कारणले 
प्रयोग गनर् नसकेको अवस्थामा केवल बाँकी भाग मात्र दोस्रो पक्षले 
भाडा िलज उदे्दश्यमा पुगे्न कायर् नसिकने बेलामा, दोस्रो पक्षले यो करार 
अनुबंध खारेजी गनर् सिकने ।

धारा 13 करार अनुबंधको समािप्त
यो करार अनुबंध यो सम्पित्त वा भवनको केिह आंिशक नोक्सानी अरू 
िबिभन्न कारणले प्रयोग गनर् नसकेको अवस्थामा िनम्न तिरकाले समािप्त 
गनेर्

धारा 14 खारेजी
1.  दोस्रो पक्षले यो करार समािप्त भएको िदन (पिहलो  पक्षको धारा 2 

उपधारा 3 मा िनधार्िरत सूचना समािप्त   नगिरएको   अवस्थामा 
संगैको धारा 4 मा भएको िनधार्िरत समयको  सूिचत गरेको 6 मिहना 
क्रस भएको िदन ) सम्ममा  (धारा 10 मा िनधार्िरत सूचनाको अधारमा 
यस करार क्यानसल गिरएको अवस्थामा तूरून्तै)  भवन करारलाइर् 
खारेज नगरी भएन । 

（6）संयुक्त ग्यारेन्टर र अिधकतम रकम

संयुक्त ग्यारेन्टर

अिधकतम रकम

ठेगाना 　〒
नाम                           फोन नंबर

धारा 17  संयुक्त ग्यारेन्टर
1.  को संयुक्त ग्यारेन्टर(तल「िहनोए」भनेर भिनन्छ), दोस्रो पक्ष सँग 

संयुक्त रूपमा यस करार अनुबंधबाट भएको दोस्रो पक्षको कायर्को 
हजार्ना बेहोरिदने । यो करार अनुबंध निबकरण गिरएको बेलामा पिन 
सहमित जनाउने ।

2.  अिधल्ला िशषर्कको हजार्ना बेहोनेर् क्रममा 6 िशषर्क र रेकडर् नाम र छाप 
कोलममा उले्लिखत गिर अिधकतम रकमको िसमाना तय गनेर् ।

3.  िहनोएको हजार्ना बेहोने कायर्को िप्रिन्सपल दोस्रो पक्ष अथवा िहनोए 
मरेको बेलामा िनिश्चत गिरन्छ ।

4.  िहनोएको उत्तरािधकारी भएको बेलामा पिहलो पक्षले िहनोएप्रित 
िबना िढला भाडा रकम र सामान्य रकमको कारोबार इत्यािदको 
भुक्तानी अवस्था र भुक्तानी बाकी रकम, नोक्सानी क्षितपूिर्तको 
रकम इत्यािद दोस्रो पक्षले सबै कारोबार रकमसँग सम्बिन्धत 
सूचनाहरू पेश गनुर् पनेर्छ ।

संयुक्त ग्यारेन्टर मानव अिधकार करार अनुबंध प्रयोग गनेर् अवस्थामा धारा 6 र 17 को तल उले्लिखत कुराहरूमा पिरवतर्न गनुर्होस ।
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24
क)  आक्रमनका बन्दकु सेट, तलवारहरू अथवा िबस्पोटक समान, िपयोफोिरको खतरा 

भएको सामाग्री आिदको िनमार्ण वा भण्डारण गनेर्  
ख)  ठूलो सुरिक्षत स्थान अरू वजन भएको ठूलो सामाग्री आिदको िभत्र्याउने वा 

डेिलभरी गनेर्
ग)  ढल पाइपमा जाम गराउन सके्न खाध्यन्न पदार्थहरूलाइर् नलीबाट बगाउने
घ) लाउड भोल्यमुमा िट भी, से्टिरयो जस्ता सञ्चालन िपयानो आिद प्रदशर्न गनेर्
ङ)  जनावर िवषालु सपर् आिदको प्रते्यक्ष रूपमा िछमेिकलाइर् समस्यामा पानेर् जनावर 

पाल्ने कुरा
च)  यो सम्पित्त वा भवन सामािजक अपरािधक गितिबिधको कायार्लय, अरू 

िक्रयाकलापको आधारको रूपमा सेवा गनेर्
छ)  यो सम्पित्त वा भवन अथवा यो सम्पित्त वा भवनको विरपिर कठोरता वा िहसंात्मक 

व्यवहार गनेर् अथवा पावर देखाउने कुरामा वरपरका बािसन्दाहरू वा आवतजावतका 
मािनसहरूलाइर् असहज महसुस गराउने

ज)  यो सम्पित्त वा भवनमा सामािजक अपरािधक गितिबिधमा संलग्नलाइर् बसाइ अथवा 
लगातार दोहोयार्एर सामािजक अपरािधक गितिबिध िभत्र र बािहर गराउने

क)  भयार्ङ, बरन्दा आिदको सयकू्त प्रयोगको भागमा सामानहरू राख्नने 
ख)  भयार्ङ, बरन्दा आिदको सयकू्त प्रयोगको भागमा वोड, पोष्टर आिदको िबज्ञापन 

प्रदशर्नी गनेर्
ग)  हेनर्को लागी सानो चरा, माछा आिद स्पष्ट रूपमा िछमेिकहरूलाइर् समस्या नगनेर् 

जनावर बाहके कुकुर, िबरालो आिदजनावर(अलग्ग ैतािलका धारा 1को उपधारा 5 
मा उले्लख गरेका जनावर बाहके)पाल्ने 

क)  िशषर्क 5 मा उले्लिखत संगै बस्नमेा नँया संगै बस्न ेभनेर थप गनेर्(जन्मकेो बच्चा 
बाहके )

ख)  1 मिहना भन्दा बिद िनरन्तर गरेर यो सम्पित वा भवनमा नरहने 

फ्यजूको प्रितस्थापन
धारा पैिकंग, फे्रमको प्रितस्थापन
बाथरूम आिदको रबर चक्का, चेन प्रितस्थापन
लाइट बल्ब, फ्लोरोसेंट लाइटको प्रितस्थापन
अन्य लागतहरू अिलकित ममर्त संभारमा

अलगै्ग तािलका धारा 1 ( धारा 8 को उपधारा 3 सँग सम्बिन्ध)

अलगै्ग तािलका धारा 2 (धारा 8 को उपधारा 4 सँग सम्बिन्ध)

अलगै्ग तािलका धारा 3(धारा 8 को उपधारा 5 सँग सम्बिन्ध)

अलगै्ग तािलका धारा 4(धारा 9 को उपधारा 5 सँग सम्बिन्ध)

पिहलो पक्ष:

दोस्रो पक्ष:

2.  दोस्रो पक्ष , अिघल्लो अनुचे्छदमा िनधार्िरत  गिर  खारेज  गनेर् बेला 
खारेज गनेर् िदनको अगािड पिहलो पक्षले सूिचत नगिर हुदैन ।

धारा 15 स्बः इच्छा खारेजी बेलामा ममर्त संभार
1.  दोस्रो पक्षले साधारणतया प्रयोग गरेपिछ उत्पन्न हुने यो सम्पित्त वा 

भवनको क्षित र समय ह्रास बाहेक यो सम्पित्त वा भवनको ममर्त संभार 
गनेर् पछर्  । तर, दोस्रो पक्षको त्रुिटको  कारणले नभएको सम्बन्धमा 
ममर्त संभार नगरे पिन हुन्छ ।

2.  पिहलो पक्ष र दोस्रो पक्षले यो सम्पित्त वा भवन स्बः इच्छा खारेजी 
अनुसार करार अनुबंधको बेलामा िवशेष प्रावधान बनाइएको 
अवस्थामा यस िवशेष सम्झौता सिहत अलग्गै तािलकाको धारा 5 मा 
िनधार्िरत कुराको आधारमा दोस्रो पक्षले गनेर् ममर्त संभारको िबषय र 
तिरकाको बारेमा छलफल गनेर्

धारा 16 भवन प्रवेश
1.  पिहलो पक्षले यो सम्पित्त वा भवनको आगलागी रोकथाम संरचना 

संरक्षण र अरू यो सम्पित्त वा भवनको लािग प्रबंधनको िवशेष 
आवश्यक भएको बेलामा पिहलेनै दोस्रो पक्षको स्वकृित िलएर  यो 
सम्पित्त वा भवनिभत्र प्रवेश गनर् सिकन्छ ।

2.  दोस्रो पक्षले उपयूक्त कारण भएको अवस्था बाहेक अिघल्लो िशषर्कको 
िनधार्िरत आधारमा पिहलो पक्षको भवन प्रवेश अस्वीकार गनर् सिकदैंन 
।

3.  यो करार अनुबंध समािप्त पिछ यो सम्पित्त वा भवनको भाडा िलज गनेर् 
ब्यिक्त र यो सम्पित्त वा भवनको प्रयोग गनर् चाहनेले पूवार्वलोकन गनेर् 
बेलामा पिहलो पक्ष र पूवार्वलोकन गनेर्ले पिहलेनै दोस्रो पक्षको स्वकृित 
िलएर यो सम्पित्त वा भवनिभत्र प्रवेश गनर् सिकनेछ ।

4.  िहलो पक्षले आगलागी हेन र फैलाउनबाट जोगाउन उपायहरू आवश्यक 
भएको अवस्थामा पिहलेनै दोस्रो पक्षको स्वकृित निलएपिन यो सम्पित्त 
वा भवनिभत्र प्रवेश गनर् सिकनेछ । त्यो अवस्थामा पिहलो पक्ष, दोस्रो 
पक्ष नभएको बेला प्रवेश गरेमा दोस्रो पक्षलाइर् प्रवेशको बारेमा पिछ 
सूिचत गनैर् पछर्  ।

धारा 17 भाडामा ग्यारेन्टरको प्रस्ताव गनेर् ग्यारेन्टी 
भाडामा ग्यारेन्टरको प्रस्ताव गनेर् ग्यारेन्टीको प्रयोग गनेर् अवस्थामा भाडामा 
ग्यारेन्टरको प्रस्ताव गनेर् ग्यारेन्टीको िबषयसूिचको बारेमा अलग्गै िनधार्िरत 
भइ पिहलो पक्ष र दोस्रो पक्षले यो करार अनुबंध गनेर् बेलामा सँगै ग्यारेन्टी 
प्रयोगको लािग आवश्यक प्रिक्रया अपनउनु पछर्  ।

धारा 18 पुनः करार अनुबंध
1.  पिहलो पक्षलाइर् पुन: करार अनुबंध गनेर्  मन भएको बेलामा , धारा 2, 

उगधारा 3 मा िनधार्िरत गिरएको सूिचत पत्रमा  त्यो कुरा उले्लख गनेर् ।
2.  पुन: करार गरेको अवस्थामा, धारा 14 को िनधार्िरत प्रावधानहरू लागू 

हँुदैन। यस अवस्थामा, यस करार अनुबंध अन्तगर्त ऋणको पुनरावृित्त 
दाियत्वको पूणर्ताको बारेमा पुनः करार अनुबंधको सन्दभर्मा भाडा 
करार अविध  सिकनु अगािडको िदनमा गरी िडपोिजत रकमको 
िफतार्को सन्दभर्मा खारेजी भएको िस्थितमा धारा 6 उपधारा 3 को 
िनधार्िरत प्रावधानहरू अनुसार हुनेछ।

धारा 19 छलफल वा परामशर् 
पिहलो पक्ष र दोस्रो पक्षले यो करार अनुबंध पत्रमा िनधार्रण नगरेको िबषय 
र यो करार अनुबंधमा उले्लिखत िनयमको स्पिष्टकरणको बारेमा शंका 
उत्पन्न भएको अवस्थामा नागिरक कानुन ,अरू िविनयम र अभ्यासको 
आधारमा राम्रो िवश्वास िलएर छलफल गरी समाधान गनेर्

धारा 20 िवशेष िबषय खण्ड
धारा 19 सम्मको िनधार्िरत प्रावधान बाहेक यो करार अनुबंधको िबशेष 
करारको बारेमा लत उले्लिखत अनुसार गनेर्
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25【ममर्त संम्भारको शतर्हरू बारे】
   यो सम्पित वा भवनको ममर्त संम्भारको शतर्हरूमा तल उले्लिखत Ⅱ「अपबादको रूपमा िबशेष अनुबंध」अनुसार बाहेक भाडा भवनको ममर्त संम्भारको खचर् बेहोनेर् 
साधारण िनयमको िबचारको प्रयोग गछर् , अकोर् शब्दमा
・ भाडामा िलने ब्यिक्तको अिभप्राय, असक्षमता, हेरिवचारको कतर्व्य उल्लङ्घन, अन्य सामान्य प्रयोग िविधहरू थप हुने गरी प्रयोग गरे अनुसार नोक्सानी आिदको बारेमा 

भाडामा िलने ब्यिक्तले बेहोनैर् पनेर् खचर् हुन्छ । तसर्थ, भूकम्प प्रकोप आिदको असंभव बलबाट भएको नोक्सानी, मािथल्लो तल्लामा बस्ने आवासी आिद भाडामा िलने 
ब्यिक्तसँग सम्बन्ध नभएको तेस्रो पक्षदारा गरेको नोक्सानीको बारेमा भाडामा िलने ब्यिक्तले बेहोनुर् पदैर्न।

・ भवन, उपकरण आिदको प्राकृितक हास, नोक्सानी आिद(समयमा पिरवतर्ण)र भाडामा िलने ब्यिक्तको साधारण प्रयोग अनुसार उत्पन्न नोक्सानीआिद(सामान्य 
नोक्सानी)को बारेमा भाडामा िलने ब्यिक्तले बेहोनुर् पनेर् खचर् हुन्छ ।

  त्यो ठोस िबषयमा भूिम मन्त्रालय, पूवार्धार र पिरवहनको「ममर्त संम्भार बाट आएको समस्या र गाइर्ड लाइन(पुनः संशोिधत संस्करण)」मा आधािरत भएर िनणर्यलाइर् 
अलग्गै तािलका 2 को अनुसार हो तर, त्यो रूपरेखा तल उले्लिखत Ⅰ अनुसार हुनेछ 
Ⅰ　यो सम्पित वा भवनको ममर्त संम्भारको शतर्हरू
(तर नागिरक कानुन धारा 90को लाइनमा उपभोक्ता अनुबंध कानून धारा 8, धारा 8 को 2, धारा 9 र धारा 10 मा असर नगनेर् िबषयसूिच  सम्बिन्ध तल Ⅱको 
「अपबादको रूपमा िबशेष अनुबंध」को िबचारधारा भएको अवस्थामा त्यो िबषय अनुसार हुनेछ।

   1 भाडामा िदने र िलने ब्यिक्तको ममर्त संभार भागको तािलका 

अलगै्ग तािलका धारा 5(धारा 15 को सम्बन्ध)

भाडामा िदने ब्यिक्तले बेहोनेर् कुरा

1.  जापािनज चकटी पल्टाउने, तािलका पिरवतर्न(िबशेष नोक्सानी छैनिकभनेर 
यस पिछ बसोबास गनेर् बािसन्दालाइर् सुिनिश्चत गनर्)

2. फ्लोिरंगको वाक्स लगाउने
3. फनीर्चर स्थािपत गरे अनुसार भूइर्, कापेर्ट बिेरने, स्थापना ट्रेस
4.  जापािनज चकटीको रंग फरक फ्लोिरंगको रंग पिन झनेर्(सनशाइन, भवनको 

संरचनाको दोषहरू अनुसार बाषर्क पानी चुिहने आिद उत्पन्न हुने कुरा
 

1.  िटिभ, िफ्रज आिदको भागहरूमा अध्यारो हुने(तथाकिथत इलेिक्ट्रक स्ककर् )
2.  पखार्लमा टािसएको पोस्टर  र िचत्रहरुको रेकडर्
3.  िभत्तामा थम्बनेलहरू, िपनको प्वाल(अण्डरग्राउन बलको 

पिरवतर्नअनावश्यकको िस्थता)
4.  एयर कंडीशिनंग(भाडामा िलनेको स्वािमत्व)जडान अनुसारिभत्तामा िपनको 

प्वालको ट्रेस
5.  क्रसको रंग पिरवतर्न(घमाइलो प्राकृितक घटनाको कारण अनुसार)

【भइूर्(जापािनज चकटी・फ्लोिरंग・गलैचँा, आिद)】

【िभत्ता, कोसी(क्रस आिद)】

भाडामा िलने ब्यिक्तले बेहोनेर् कुरा

1.  कापेर्टमा िपयपदार्थ आिद पोिखएमा सुकाउने कुरा अनुसार कच्याकुच्या 
िखयाको दाग(पोिख सकेको कुरा िलन निमलेको अवस्थामा)

2.  िफ्रजको तलको िखयाको दाग(िखयाको दाग हटाएर भूइर्मा फोहर आिदको 
नोक्सानी भएमा 

3.  बसाइ सराइ िक्रयाकलाप आिदबात उत्पन्न दाग
4.  फ्लोिरंगको रंग झरेको(भाडामा िलने ब्यिक्तले ध्यान निदइ बषार्मा कुिल्चएर 

आएको कुरा अनुसार

1.  भाडामा िलने ब्यिक्तले प्रते्यका िदनको सरसफाइर्मा लापरवाहीको कारण 
भान्छाको तेलको दाग(प्रयोग पिछ हात फोहर, सोट र तेल तािसएको 
अवस्थामा)

2.  दागको िवस्तारको हल्का, दाग संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गनेर्कारणले 
दागको िवस्तार(भाडामा िदने ब्यिक्तलाइर् सूचना निदइ लापरवाहीका 
कारण िभत्ताहरु आिदमा फोहर नै राखेको अवस्थामा)

3.  एयर किन्डसनबाट पानी चुहावट र भाडामा िलने ब्यिक्तको लापरवाहीका 
कारण िभत्तामा फोहर

4.  चुरोट लगायतको सुतीर् गन्ध(धूम्रपान मनपराउने
 अनुसार क्रस आिदको रंग पिरवतर्न गिर गंध आएको अवस्थामा)
5.  िभत्तामा िकल्लाको प्वाल, पेंचको प्वाल(भारी वस्तुहरू झुण्याउनको लािग 

ठोकेको सामानले आधारभूत बोडर्को पुनिर्नमार्णको आवश्यक हुन्छ) 
6.  भाडामा िलने ब्यिक्तले कोशीमा सीधा राखेको प्रकाश उपकरण को िनशान
7.  िभत्तामा जथाभािब लेखे्न मनसायले भएको क्षित

1.  स्लाइड ढोकाको प्रितस्थापन(िवशेष गरी क्षितग्रस्त नभएको भनी सूिनिश्र्चत 
गरी पिछ िनवासमा बस्न आउनेलाइर् सुरिक्षत गनर्)

2. भूकंपमा क्षितग्रस्त ग्लास
3. तार ग्लासको क्र्याक(संरचना अनुसार स्वाभािवक रूपमा देिखएको)

1.  िवशेष सरसफाई ब्यिक्तहरूद्वारा घर सबै भाग मा सफाई(भाडामा िलने 
ब्यिक्तले सधै सरसफाई गरेको अवस्थामा)

2.  एअर कंडीशनरको आन्तिरक सफाई(धुम्रपानको गन्ध आिद नभएको 
अवस्थामा)

3. गन्ध मानेर् औषिध(भान्सा र टोइलेट)
4.  खुला बाथटब, बाथटब आिद प्रितस्थापन(क्षितग्रस्त नभएको भनी 

सूिनिश्र्चत गरी पिछ िनवासमा बस्न आउनेलाइर् सुरिक्षत गनर्)
5. साचँो पिरवतर्न(क्षितग्रस्त, साचँो नहराएको अवस्थामा
6.  उपकरण यन्त्रको िबग्रने, प्रयोग गनर् निमल्ने(उपकरणको समयाविधको 

कारण)

【फनीर्चरआिद,स्लाइड ढोका,स्तम्भ आिद】

【उपकरण, अन्य】

1.  पाल्तु जनावर द्वारा स्तम्भहरू आिद स्क्रयाच, गन्ध(पालु्त जनावर द्वारा 
स्तम्भहरू, क्रोस आिदमा स्क्रयाच र गन्ध भएको अवस्थामा) 

2. िभत्तामा जथाभािब लेखे्न मनसायले भएको क्षित

1.  ग्यास स्टोभ राख्ने ठाउ, वाटिरलेटरको तेल दाग, िटन(भाडामा िलने ब्यिक्तले 
सरसफाइर्मा लापरवाही गरेको पिरणामले उत्पन्न फोहरको अवस्थामा)

2.  बाथ, टोइलेट, बेिसनमा पानीको दाग, िखयाआिद(भाडामा िलने ब्यिक्तले 
सरसफाइर्मा लापरवाही गरेको पिरणामले उत्पन्न फोहरको अवस्थामा) 

3.  दैिनक अनुिचत हेरिवचार वा प्रयोग तिरकाको उल्लङ्घनले उपकरण 
क्षितग्रस्त हुनु 

4. साचँो हराइएको वा िबग्रेको कारणले पिरवतर्न
5. भाडा आवासको बगैचामा रोिपयको धेरै मोटो घासँ समस्या  
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26 िबतेका वषर्हरूआिदको िवचार
िसद्धान्त एक पन्ना एकाइमा
(क्षितग्रस्त भाग धेरै पानाहरू भएमा त्यो पानाहरूको 
संख्या ( उल्टो िक सुल्टोमा पिरवतर्न गरी क्षितकोमा  
िनभर्र गदर्छ)

बगर् िम एकाइको  िबचारमा भाडामा िलने ब्यिक्तले 
गरेको क्षितको धैरे भाग सिहत कुनै एक भाग सम्म 
प्रितस्थापन लागत भाडामा िलने ब्यिक्तले बेहोनेर्को 
रूपमा अपिरहायर् हुन्छ।

1 पाना इकाई

ममर्त भाग, प्रितस्थापन समान लागत

1 वटा इकाई

ममर्त भाग
हराएको अवस्थामा िसलेंडर प्रितस्थापन सिहत 
जोिडने।

प्रित साइट, वा समू्पणर् बसेको कोठा

धूम्रपान आिदको अनुसार  बसेको कोठा भर क्रोस 
लगायत सूिर्तजन्य गन्धले रंग पिरवतर्न गरी 
 गन्ध भएको अवस्थामा समू्पणर् कोठाको सफाई वा 
प्रितस्थापन लागत भाडामा िलने  ब्यिक्तले बेहोनेर् 
कुरालाई उिचत सोचका रूपमा िलइएको छ।

क्षित आिद धेरै स्थानहरुको मामलामा, पूरा बस्न े
कोठा

िसद्धान्त  बगर् िम इकाई
क्षित आिद धेरै स्थानहरुको मामलामा, पूरा बस्न े
कोठा

(जापािनज चकिट सूल्तो)
िबतेका वषर्हरूको िवचार नगनेर्

(िभत्ता〔क्रस〕)
6 वषर्माअविशष्ट मूल्यको रूपमा 1 येनले 
बेहोनेर्अनुपातमा गणना गनेर्।

(स्लाइड ढोकाको पेपर, शोजी पेपर)
िबतेका वषर्हरूको िवचार नगनेर्

(उपकरण यन्त्र)
उपयोगी समयाविधबाट अविशष्ट मूल्यको रूपमा 1 
येनले सीधा लाइन(वा वक्र लाइन)मानेर 
बेहोनेर्अनुपातमा गणना गनेर्

(स्लाइड ढोका, शोजी आिदको िफिटंग भाग, स्तम्भहरू)
िबतेका वषर्हरूको िवचार नगनेर्

साँचो हराएको अवस्थामा िबतेका वषर्हरूको िवचार 
नगनेर् ।प्रितस्थापन समान लागत भाडामा िलने ब्यिक्तले 
बेहोनेर्

िबतेका वषर्हरूको िवचार नगनेर् । भाडामा िलने 
ब्यिक्तले बेहोनेर् चािह सधै  सरसफाई नगरेको 
अवस्थामा साइट वा समू्पणर् बसेको कोठाको सफाई 
लागत बराबर भाडामा िलनेले बेहोनुर्  पनेर् 

(जापािनज चकिट भइर्・गलैचँा・कुशन फशर्)
6 वषर्माअविशष्ट मूल्यको रूपमा 1 येनले 
बेहोनेर्अनुपातमा गणना गनेर्

(फ्लोिरंग)
ममर्तमा िबतेका वषर्हरूको िवचार नगनेर्।
(फ्लोिरंग फ्लोिरंग पूणर् रूपमा क्षित आिद भएको 
त्यसलाई पिरवतर्न गनेर् अवस्थामा भवनको उपयोगी 
समयाविधबाट अविशष्ट मूल्यको रूपमा 1 येनले 
बेहोनेर्अनुपातमा गणना गनेर्

भाडामा िलने ब्यिक्तले बेहोनेर् यूिनट

जापािनज चकिट

िभत्ता(क्रस)

स्लाइड ढोका

उपकरण यन्त्र

स्तम्भहरू

साँचो

सफाई
※ स ा म ा न्य स फ ा इर् 

र ब स ा इर् छ ो ड् ने 
स म य स फ ा ई ग नर् 
बे व ा स्त ा ग रे क ो 
अ व स्थ ा म ा म ा त्र

चुरोट लगायतको 
सुतीर् गन्ध

गलैचँा
कुशन फशर्

फ्लोिरंग

बेहोनेर् िबषयसूिच

भूइर्
िभत्ता・

छत (क्रस)
िफिटंग

・
स्त

म्भ
हरू

उपकरण · अ
न्य

क्षितग्रस्त
 भागको ममर्त

क्षितग्रस्त
 भागको ममर्त

क्षितग्रस्त
 भागको 

ममर्त
उपकरणको 

ममर्त
साँचोको 

िफतार्
सामान्य

 सफाइर् ※

2  भाडामा िलने ब्यिक्तले बहेोनेर् यिूनट

उपकरण आिदको िबतेका वषर्हरू र भाडामा िलने ब्यिक्तले बेहोनेर् अनुपात(सेवा वषर् अविध 6 र 8 वषर्,िसधा-लाइन िविधको अवस्थामा)
भाडामा िलने ब्यिक्तले बेहोनेर् अनुपात(ममर्ल संभारको दाियत्व भएको अवस्थामा)
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अिघल्ला िबतेका बषर्को संख्या
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27 एकाइ मूल्य(येन)इकाइर्लिक्षत स्थान

भूइर्

छत・िभत्ता

िफिटंग・स्तम्भहरू

उपकरण · अ
न्य

सामान्य प्रयोग

मुख्य गेट・बरन्दा

भान्सा・िकिचन

खुल्ला बाथरूम・
मुख धुने ठाउ・टोइलेट

अन्य

※ यो इकाई मूल्य केवल एक अंन्दािज भइ बसाइ सनेर् बेलामा भाडामा िलने र िदने दुवैले बेहोनेर् अनुमािनत लागत रकमको पिहचानको लािग मात्र हो।
※ यसैले भाडामा िलने र िदने दुवैले एक अपसमा छलफल गरी िनमार्णको इकाइ मुल्यले ममर्त संभार गनेर्मा िनिश्चत हुन्छ।

(यो सम्पित वा भवनलाइर् आधार बनाएर खाली कोठामा  「लिक्षत स्थान」,「इकाइर्」,「एकाइ मूल्य(येन)」उले्लख गरी प्रयोग  गनुर्होस)

3 ममर्त संभारको िनमार्ण र स्थापना पुिस्तका इकाइर्

II. अपबादको र ूपमा विशेष अनुब ंध

 ममर्त संभार सम्बन्धी लागतको सामान्य िसद्धान्तको रूपमा मािथ उले्लिखत अनुसार हुनेछ । तर भाडामा िलने ब्यिक्तले अपबादको रूपमा तल उले्लिखत खचर्को 
बारेमा भाडामा िलने ब्यिक्तले बेहोनेर् कुरामा सहमित हुनुपछर्  । (तर, नागिरक कानुनको धारा 90को लाइनमा  उपभोक्ता अनुबंध कानून को धारा 8, धारा 8 को 
2, धारा 9 र धारा 10 मा िवरोध नगिरने िबषयबस्तुमा   सीिमत छ ।
(पेिन्डङमा मूलतः मूलतः भाडामा िदने ब्यिक्तले बेहोनेर् खचर्, िवशेष रूपमा भाडामा िलने ब्यिक्तले बेहोनेर् कारणहरू)

　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

पिहलो पक्ष :
दोस्रो पक्ष   :
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28
रेकडर् नाम,छाप र कोलम

 
तल उले्लिखत भाडामा िदने ब्यिक्त(पिहलो पक्ष)र भाडामा िलने ब्यिक्त(दोस्रो पक्ष)िबच यो सम्पित वा भवनको बारेमा मािथ उले्लिखत अनुसार भाडा 
िलजको करार अनुबंध गरेको प्रमाणको रूपमा यो करार अनुबंध पत्रको 2 प्रितिलपी बनाइ पिहलो पक्ष र दोस्रो पक्ष िबचको रेकडर् नाम,छाप िलएर प्रत्यकले 
एक एक प्रितिलपी िलइ सूरिक्षत राखे्न ।

         हेइसेइर्                       साल                       मिहना                       तािरक

      भाडामा िदने   ठेगाना〒 
      ब्यिक्त(पिहलो पक्ष) नाम
   फोन नं

      भाडामा िलने   ठेगाना〒 
      ब्यिक्त(दोस्रो पक्ष) नाम
   फोन नं

      ब्रोकर  इजाजतपत्रनम्बर〔　　　　〕  गवनर्र ・ भूिम र संरचना पिरवहन मंत्री(                      )
       धारा      नं
       ब्यापारी  
      प्रोक्सी  कायार्लय स्थान 
   कम्पनी नं(नाम) 
   प्रितिनिधको नाम 
   आवासीय भवन िनमार्ण लेनदेन कतार् दतार् नम्बर〔　　　　〕गवनर्र धारा      नं
  
         नाम 

संयकु्त ग्यारेन्टर मानवअिधकार करार अनुबंध प्रयोग गनेर् अवस्थामा तल उले्लिखत अनुसार रेकडर्, नाम र छाप कोलममा पिरमािर्जत 
गनुर्होस ।

1. 「तल उले्लिखत भाडामा िदने ब्यिक्त(पिहलो पक्ष)र भाडामा िलने ब्यिक्त(दोस्रो पक्ष)िबच यस भवनको बारेमा मािथ उले्लिखत करार िलज 
अनुबंध िनधार्िरत गराउने कुरालाइर् प्रमािणत गराउन, यो करार अनुबंध पत्र 2 प्रित बनाइर् पिहलो पक्ष र दोस्रो पक्षको रेकडर्, नाम र छाप 
कोलमलाइर् प्रते्यकको एक एक प्रित राखे्न,」「तल उले्लिखत भाडामा िदने ब्यिक्त(पिहलो पक्ष)र भाडामा िलने ब्यिक्त(दोस्रो पक्ष)िबच यस 
भवनको बारेमा मािथ उले्लिखत करार िलज अनुबंध िनधार्िरत गराउने अथवा पिहलो पक्षसँग संयुक्त ग्यारेन्टर(िहनोए)मािथ उले्लिखत दोस्रो 
पक्षको कायर्को ग्यारेन्टी करार िनधार्िरत गराउने कुरालाइर् प्रमािणत गराउनको लािग यो करार अनुबंधको 3 प्रित प्रितिलप बनाइर् पिहलो पक्ष र 
दोस्रो पक्षको िहनोए रेकडर् नाम र छापको प्रते्यकको एक एक प्रित राखे्न 」कुरामा पिरवतर्न गनुर्होस ।

2.भाडामा िलने ब्यिक्त(दोस्रो पक्ष)कोलमको तल िनम्न कोलम थप गनुर्होस ।

संयकु्त ग्यारेन्टर(िहनोए)  ठेगाना   〒
   नाम                            
   फोन नंबर
   अिधकतम रकम
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29（5）िनयिमत भाडा  आवास करार अनुबंध बारेमा बणर्न
　　(भूिम िलज कानून धारा 38 उपधारा 2 सम्बन्ध)

साल　　　मिहना　　　तािरक

िनयिमत भाडा  आवास करार अनुबंध बारेमा बणर्न

    भाडामा िदने ब्यिक्त (पिहलो पक्ष) ठेगाना
        नाम

    प्रितिनिध ब्यिक्त   ठेगाना
        नाम

तल आवास भवनको बारेमा िनयिमत भवन आवास िलज करार अनुबंध समािप्तको अवस्थामा भूिम िलज कानून धारा 38 उपधारा 2 मा 
आधािरत भएर यस प्रकार वणर्न गिरन्छ ।

तल आवास भवनको िलज करार अनुबंधमा निबकरण नभइर् अविधको समािप्त अनुसार भाडा िलजको अविध  पिन समािप्त हुने भएकोले 
अविध समािप्तको िदनको अकोर् िदन नँया  िलज करारअनुबंध(पुनः करार अनुबंध)गनेर् िनणर्यलाइर् मतलब नगरेमा अविध समािप्तको िदन सम्म 
तल बसोबास भवन करार खारेज नगरी हुदैन ।

रेकडर्

मािथ उले्लिखत बसोबास आवासको सन्दभर्मा, भूिम िलज कानून धारा 38 उपधारा 2 मा आधािरत बणर्न स्पिष्ट भयो ।
                साल          मिहना            तािरक

    भाडामा िलने ब्यिक्त(दोस्रो पक्ष) ठेगाना
        नाम

（1）आवास भवन

（2） करार अनुबंध 
अविध

नाम

शुरू िमित साल मिहना तािरकबाट

समािप्त िमित साल मिहना तािरक सम्म 
बषर्        मिहना

आवासको स्थान

घर नम्बर
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（1）आवास भवन

（2） करार अनुबंध 
अविध

नाम

शुरू िमित साल मिहना तािरकबाट

समािप्त िमित साल मिहना तािरक सम्म 
बषर्        मिहना

आवासको स्थान

घर नम्बर

30（6）िनयिमत  भाडाको आवास करार अनुबंधको अविध समािप्त बारेमा सूचना
　 ( भूिम िलज कानून धारा 38 उपधारा 4 सम्बन्ध, िनयिमत भाडाको आवास करार मापन अनुबंध पत्रधारा 2 को उपधारा 3 संग सम्बन्ध)

साल　　　मिहना　　　तािरक

िनयिमत  भाडाको आवास करार अनुबंधको अविध समािप्त बारेमा सूचना

(भाडामा िलने ब्यिक्त) ठेगाना
   नाम                       जू्य

                                   (भाडामा िदने ब्यिक्त) ठेगाना
       नाम

म भाडामा बसै्द गरेको तल उले्लिखत बसोबास भवनमा हइेसेइर्        साल       मिहना      तािरकमा समयअविध समािप्त अनुसार भाडाको 
िलजको अविध समाप्त हुन्छ ।
तसर्थ, यस भवनको बारेमा समयअविध समाप्तको िदनको अकोर् िदन देिख नँया भाडा करार िलज अनुबंध(पुनः करार अनुबंध)शुरू हुने कुरा 
मनन गरेको छु ।

रेकडर्

[नोट]
1  पुनः करार अनुबंधको िबचार मनन भएको अवस्थामा [  ] मा लेखेर उले्लख गनुर्होस।
2   (1) र (2) कोलममा प्रते्यक िशषर्कको (1) र (2) संकेतको रूपमा उले्लख गनुर्होस


