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सम�ा िबना भाडाको आवास छोडन्को लािग गनु�पन	 मह�पूण� कुराह�

भवन अनसुार बेहोन	 अनपुात िवचार गन	 तिरका र गाइडलाइन फरक �ने �नाले 
स झौताप�को िवशेष स झौताको िववरण रा�ोसँग िन�य गनु�होस।्

सनु� अिघ कोठामा िबि�एका कुराह� छ वा छैन, "हालको ि�ित िन�यप�" �योग गरी िन�य गनु�होस।्
यिद िबि�एका कुराह� भएमा �व�ापन क�नी र भाडामा िदने प�लाई िरपोट� गनु�होस।्

सामा¢ �पमा दैिनक जीवन िबताए तापिन भवन अनसुार ढसुी र दागह� उ¦§ �ने अव�ाह� पिन �¨छन।्
ढसुी र दागह�लाई ©ि«कै छोडेर िव¬ार भयो भने भाडामा िलने प�ले बेहोनु�पन	 उ¯ स°ावना �ने �नाले 

िनयिमत �पमा कोठाको सरसफाइ र हावाको आवतजावत गराउन ुमह�पूण� �¨छ।

छोडने् बेलाको �ि²या र पूवा�व�ामा फका�उने सामा¢ िनयमह� ठीकसँग बुिझरा´ ुमह�पूण� �¨छ।
छोडने् बेला चाडँो �व�ापन क�नी र भाडामा िदने प�लाई स�क�  गरी रा�ोसँग �ि²याह� िन�य गनु�होस।्

सव��थम स�झौता िववरण िन�य गनु�होस।् यिद 
पूवा�व�ामा फका�उने कुरासँग स�ि�त सम ा छ 
भने जापान भाडाको आवास �व�ापन संघको 
होमपेजमा परामश�को लािग नाम लेखाउन सिकने 
�नाले �सको उपयोग गनु�होस।्

मैले इµरनेटमा सच� गरेर हेदा� महँगो पूवा�व�ामा फका�उने खच� माग 
गिरएको केस भेट·। भाडाको आवास छोडने् बेला मसँग पिन महँगो रकम 
माग गिरने हो िक भनेर िच¸ा लागेको छ।

https://www.jpm.jp/

Japan Property Management Association 
website (in Japanese).

िवशेष स झौता अ¸ग�त हाउस िºिनङ भाडामा िलने प�ले बेहोन	 
भनेर लेिखएको अव�ामा सफा गरेर छोडेपिन िºिनङ खच� 
भ¼ुानी गनु�पछ�?
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सामा�तया सहायक उपकरण आिदको �योग वष�लाई �ानमा राखी, जित धरैे वष� भयो 
�ितनै भाडामा िलने प�ले बहेोन� खच� कम ��छ।

लामो समय बसेको कोठा छोडने् बेला लापरवाहीको कारण भएको �ित 
आिद भएमा स�णू� मम�त खच� बेहोनु�पछ�?

कोठा िभ�को सहायक उपकरण खराब भएकोले मैले इµरनेटमा मम�त 
गन	 क�नी खोजेर मम�त गन� लगाए पिन �¨छ?

�ायः सोिधने �Áह�

A
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भाडामा िदने प�को अनुमित िबना िरनोभेट गनु� �ँदैन।
कदम कदािचत अनुमित िबना िरनोभेट गरेको ख¥मा पूवा�व�ामा फका�उनको लािग 
महँगो खच� ला¦ स§छ।
साथ ैएयर किªसनर जडान गन�को लािग भाडामा िदने प�सँग अि«म ¬पमा अनुमित 
िलनुहोस।्
छोड्ने बलेा जडान गिरएको एयर किªसनर हटाउनु पन�छ।

म आÂनो इÃा अनसुार कोठा िरनोभेट गन� चाह¨छु। 
िरनोभेट गदा� �¨छ?
साथै एयर किÆसनर जडान गन� चाह¨छु। जडान गदा� �¨छ?
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भाडाको आवासमा सनु� अिघ, बसोबास गिररहेको बेला र छोडने् बेला गनु�पन	 कुराह�को लािग िभ�ी पृÈमा हेनु�होस!्

मैले कोठा �योग गदा� सावधानी 
अपनाउनपुन	 कुराह� बुझ·!

मैले कोठाको �ित मम�त गदा� लाÊे खच� 
भाडामा िदने प�ले बेहोन	 हो िक भाडामा िलने 

प�ले बेहोन	 हो भ§े कुरा बुझ·!

मैले भाडाको आवास छोडने् बेला 
माग गिरने खच�ह�बारे बुË सक· !

मैले अनमुित िबना कोठाको िरनोभेट र 
मम�त गन� न�ने कुरा बझु·!

यसबाट थाहा �¨छ!
भाडाको आवास छोडने् बेलाका 
पूवा�व�ामा फका�उने बुँ दाह�

िवशेष स�झौताको िववरण बझुरे सहमत भई स�झौता गरेको ख¥मा 
सामा�तया िवशेष स�झौताको िववरण बमोिजम खच� बहेोन� प� िनधा�रण 
गिर�छ।
रा¯ोसँग नबझुकेो स�झौता िववरण 
भएमा िरयल °ेटको काया�लयमा 
स±क�  गरी िन�य गनु�होस।्

सामा�तया भाडामा िदने प�ले तोकेको मम�त गन� 
क±नी²ारा मम�त गिर�छ।
सव��थम �व�ापन क±नी वा भाडामा िदने 
प�लाई स±क�  गनु�होस।्
आफैले िनण�य गरी मम�त गन� अनुरोध गरेको 
ख¥मा भाडामा िदने प�ले तोकेको क±नीको अनुमािनत रकम नाघेको खच�को भाग 
तपा³लाई बहेोन� लगाइने सµावना �नाले �ान िदनुहोस।्
यो बाहके अ� �ित भएको अव�ाको िज¶वेारी पिन िलन लगाइने अव�ाह¬ पिन 
�न स§छन।्

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Japan Property Management Association

"हालको ि�ित िन�यप¸ (उदाहरण)"



भु�ानी गन� बाकँी कोठा भाडा आिद नभएको अव	ामा सफासँग कोठा �योग गरेको भएमा िडपोिजट 
रकम िफता� गिर�छ। तर सामा�तया �योग गन� तिरका खराब भई कोठा िभ �ित भएमा, फोहोर गरेमा र 
सहायक उपकरणह� िबगारेको ख�मा छोड्ने बेला मम त खच  माग गिर�छ ।

काननु (मलुुकी ऐन) मा भाडाको आवास छोडने् बेला कोठा िभ तपा� (भाडामा िलने प�) 

ले िबगारेको र �ित गरेको ठाउँलाई मम त गनु पन� भनेर भिनएको छ।

यसलाई "पूवा व�ामा फका उने" भनेर भिन�छ।

�ायजसो भाडामा िदने प� वा �व�ापन क�नीको उपि�ितमा कोठा र कोठाका सहायक उपकरणह�को 

कुन हदस� मम त गनु  आव�क छ भ�े कुराको िनरी�ण गिर�छ।

भाडाको आवासमा सन� बेला भ�ुानी गिरएको "िडपोिजट रकम" बाट मम त खच  आिद घटाएर 

बाकँी रहेको रकम भाडामा िदने प�£ारा िफता  गिरनेछ।

"िडपोिजट रकम" भ¤ा बढी मम त खच  ला¦े ख�मा अपुग रकम भ�ुानी नगरीकन ¨ँदैन।

भिूम, पूवा धार, यातायात तथा पय टन म®ालय£ारा तयार गिरएको "पूवा व�ामा फका उने सँग स¯ि±त िववादह� र गाइडलाइन" 

मा छोडने् बेला कोठा मम त गन� खच  भाडामा िलने प� ले बेहोन� हो िक भाडामा िदने प� ले बेहोन� हो 

भ�े कुरा स¯±ी सामा´ �पमा िवचार गन� तिरका जनाइएको छ।

पूवा व�ामा फका उने भनेको के हो?

बेहोन� अनपुात िवचार गन� तिरका

भाडामा िलने प� ले बहेोन� पूवा�व	ामा फका�उने मम�त भनेको बसोबासको �ममा भएका �ितह� आिद म� े समय िबतसँेगै �ने 
पिरवत�न र बसोबासको �ममा �ने सामा� �ित बाहकेका भाडामा िलने प� ले जानाजान र लापरवाही, सामा� �पमा अपनाउनुपन� 
सावधानी कत��को उ��न तथा अ� सामा� �योगको सीमा नाघेर �योग गरेको कारण �ने �ित आिदको मम�त हो।

* �ेड अप: छोड्ने बलेा पुरानो भएका सहायक उपकरणह�लाई हटाई नया ँउपकरणह� रा�े आिद गरी भवनको मू¡ बढाउने मम�तह� आिद

�ेड अप *

नविन£मत

भाडाको आवासको म¶ू (भवन म¶ू)

भाडामा िदने प�ले बेहोन� भाग

भाडामा िलने प�ले बेहोन� भाग

भाडा शु¸मा समावेश ¨ने भाग

100 (%)

समय
सन� छोड्ने

सामा� �पमा अपनाउनुपन� सावधानी कत��को उ��न
जानाजान र लापरवाही

अ�

बुँ दाह�

ले बेहोन� खच ह�को उदाहरण

•घर सन� ºममा कोतिरएर भएका �ितह�

•पानीका थोपाह�लाई »ितकै छोडेको कारण िव¼ार भएका ढुसी र दागह�

•तातामी, वाल ½ोथ र ¾ोिरङमा लेिखएका कुराह�

•पालेको जनावरले िभÁा आिदमा गरेको �ितह�

•भाडामा िलने प�को सामा´ �पमा अपनाउनुपन� सावधानी कत �को 
उÂÃन तथा जानाजान र लापरवाहीको उदाहरण

•स�णू  आवास �े

साचँो पिरवत�न (�ित नभएको वा नहराएको ख«मा)
साचँोको �ित (अनुिचत �योग) वा हराएको कारण पिरवत�न

•साचँो़

बाथटब, शौचालय, बिेसनको पानीको दाग, ढुसी आिद 
(�योग अविधको अपया�± सफाइ, मम�तस³ारको नितजा 
´�प फोहोर दाग भएको ख«मा) 
(सामा� �पमा अपनाउनुपन� सावधानी कत��को उ��न)

•पानी �योग गन� ठाउँ

�काश जडान गन� मेटल िफिटङ नभएको िसिलङमा भाडामा 
िदने प�को सहमित िबना सीध ै जडान गरेको �काश 
उपकरणको दाग (सामा� �योगको सीमा बािहर)

•िसिलङ

ि·जको पछािडको भागको िभ¹ाको कालो 
दाग (अथा�त ् िबजुली जलन) (बसोबासको 
�ममा �ने सामा� �ित)

•िभÁा (वाल ½ोथ)

फºनचरको दाग (बसोबासको �ममा �ने सामा� �ित)
•भईँु

अनुिचत िनयिमत मम�तस³ार अथवा �योग िविध उ��नको 
कारण सहायक उपकरणको �ित 
(सामा� �पमा अपनाउनुपन� सावधानी कत��को उ��न)

•सहायक उपकरण

जिडत उपकरणह�को खराबी, �योग गन� नसिकने 
(उपकरणको िटकाउ आयकुो कारण �ने कुराह�)

एयर कि½सनर (भाडामा िलने प�को ´ािम¾मा रहेको एयर 
कि½सनर) जडान गदा� भएको िभ¹ाको पेचको ¿ाल र दाग 
(बसोबासको �ममा �ने सामा� �ित)

•िभÁा (वाल ½ोथ)

सतहलाई िभÀपिÂ �योग र सतह पिरवत�न
•तातामी

Ãासँ Äोभ रा�े ठाउँ र भेिÆलेसन Çानको तलेको 
फोहोर, Èासँो (अपया�± मम�तस³ारको कारण भएका 
कुराह�) (सामा� �पमा अपनाउनुपन� सावधानी 
कत��को उ��न)

•पानी �योग गन� ठाउँ

बाथटब, बाथ बोइलर आिद पिरवत�न (�ित आिद 
नभएको तर Éसपिछ बसोबास गन� �ि� सुरि�त 
गन�को लािग गिरने कुराह�)

•सहायक उपकरण

िकचेनको तेलको फोहोर (�योग पिछ खराब 
मम�तस³ारको कारण Èासँो वा तले लागेको 
ख«मा) (सामा� �योगको सीमा बािहर)

•िभÁा (वाल ½ोथ)

जाली भएको िससाको िचका�इ 
(संरचनाको कारण आफै भएका कुराह�)

•Æाल, ढोका, पाट�सन आिद

िवशेष गरी भाडामा िलने प�ले बेहोनु पन� उÈ सÉावना भएका केसह�

सÊझौता िववरणको कारण भाडामा िलने प�ले बेहोनु पन� केसह�

रङ खुइिलने (घाम र भवनको संरचनाÌक Àिुटको कारण 
पानी चुहावट आिदले गदा� भएका कुराह�)

•भईँु

•हाउस ि½िनङ

•एयर किÏसनर ि½िनङ

•जसरी �योग गरे तापिन भाडामा िलने प�ले बेहोन� भनेर गिरने िवशेष 
सÊझौताको उदाहरण

•चुरोट आिदको दाग र ग±

•िभÁा आिदको िकलाको Ðाल र पेचको Ðाल (यसमा एयर किÏसनर जडान पदÑन)

•अ´ सामा´ �योग सीमा बािहर पन� �योगह�को उदाहरण

हाउस िÎिनङ (िÎिनङ कÏनीले गन�) 
(भाडामा िलने प�ले िनयिमत सरसफाइ गिररहकेो ख«मा)

समय िबतसँेगै �ने पिरवत�न
बसोबासको �ममा �ने सामा� �ित

= भाडामा िदने प�

= भाडामा िदने प�

= भाडामा िदने प�

= भाडामा िदने प�

= भाडामा िदने प�

= भाडामा िदने प�

= भाडामा िदने प�

भाडामा िदने प� भाडामा िलने प�ले बेहोन� र

= भाडामा िदने प�

= भाडामा िदने प�

= भाडामा िदने प�

= भाडामा िलने प�

= भाडामा िलने प�

= भाडामा िलने प�

= भाडामा िलने प�

= भाडामा िलने प�

= भाडामा िलने प�



भु�ानी गन� बाकँी कोठा भाडा आिद नभएको अव	ामा सफासँग कोठा �योग गरेको भएमा िडपोिजट 
रकम िफता� गिर�छ। तर सामा�तया �योग गन� तिरका खराब भई कोठा िभ �ित भएमा, फोहोर गरेमा र 
सहायक उपकरणह� िबगारेको ख�मा छोड्ने बेला मम त खच  माग गिर�छ ।

काननु (मलुुकी ऐन) मा भाडाको आवास छोडने् बेला कोठा िभ तपा� (भाडामा िलने प�) 

ले िबगारेको र �ित गरेको ठाउँलाई मम त गनु पन� भनेर भिनएको छ।

यसलाई "पूवा व�ामा फका उने" भनेर भिन�छ।

�ायजसो भाडामा िदने प� वा �व�ापन क�नीको उपि�ितमा कोठा र कोठाका सहायक उपकरणह�को 

कुन हदस� मम त गनु  आव�क छ भ�े कुराको िनरी�ण गिर�छ।

भाडाको आवासमा सन� बेला भ�ुानी गिरएको "िडपोिजट रकम" बाट मम त खच  आिद घटाएर 

बाकँी रहेको रकम भाडामा िदने प�£ारा िफता  गिरनेछ।

"िडपोिजट रकम" भ¤ा बढी मम त खच  ला¦े ख�मा अपुग रकम भ�ुानी नगरीकन ¨ँदैन।

भिूम, पूवा धार, यातायात तथा पय टन म®ालय£ारा तयार गिरएको "पूवा व�ामा फका उने सँग स¯ि±त िववादह� र गाइडलाइन" 

मा छोडने् बेला कोठा मम त गन� खच  भाडामा िलने प� ले बेहोन� हो िक भाडामा िदने प� ले बेहोन� हो 

भ�े कुरा स¯±ी सामा´ �पमा िवचार गन� तिरका जनाइएको छ।

पूवा व�ामा फका उने भनेको के हो?

बेहोन� अनपुात िवचार गन� तिरका

भाडामा िलने प� ले बहेोन� पूवा�व	ामा फका�उने मम�त भनेको बसोबासको �ममा भएका �ितह� आिद म� े समय िबतसँेगै �ने 
पिरवत�न र बसोबासको �ममा �ने सामा� �ित बाहकेका भाडामा िलने प� ले जानाजान र लापरवाही, सामा� �पमा अपनाउनुपन� 
सावधानी कत��को उ��न तथा अ� सामा� �योगको सीमा नाघेर �योग गरेको कारण �ने �ित आिदको मम�त हो।

* �ेड अप: छोड्ने बलेा पुरानो भएका सहायक उपकरणह�लाई हटाई नया ँउपकरणह� रा�े आिद गरी भवनको मू¡ बढाउने मम�तह� आिद

�ेड अप *

नविन£मत

भाडाको आवासको म¶ू (भवन म¶ू)

भाडामा िदने प�ले बेहोन� भाग

भाडामा िलने प�ले बेहोन� भाग

भाडा शु¸मा समावेश ¨ने भाग

100 (%)

समय
सन� छोड्ने

सामा� �पमा अपनाउनुपन� सावधानी कत��को उ��न
जानाजान र लापरवाही

अ�

बुँ दाह�

ले बेहोन� खच ह�को उदाहरण

•घर सन� ºममा कोतिरएर भएका �ितह�

•पानीका थोपाह�लाई »ितकै छोडेको कारण िव¼ार भएका ढुसी र दागह�

•तातामी, वाल ½ोथ र ¾ोिरङमा लेिखएका कुराह�

•पालेको जनावरले िभÁा आिदमा गरेको �ितह�

•भाडामा िलने प�को सामा´ �पमा अपनाउनुपन� सावधानी कत �को 
उÂÃन तथा जानाजान र लापरवाहीको उदाहरण

•स�णू  आवास �े

साचँो पिरवत�न (�ित नभएको वा नहराएको ख«मा)
साचँोको �ित (अनुिचत �योग) वा हराएको कारण पिरवत�न

•साचँो़

बाथटब, शौचालय, बिेसनको पानीको दाग, ढुसी आिद 
(�योग अविधको अपया�± सफाइ, मम�तस³ारको नितजा 
´�प फोहोर दाग भएको ख«मा) 
(सामा� �पमा अपनाउनुपन� सावधानी कत��को उ��न)

•पानी �योग गन� ठाउँ

�काश जडान गन� मेटल िफिटङ नभएको िसिलङमा भाडामा 
िदने प�को सहमित िबना सीध ै जडान गरेको �काश 
उपकरणको दाग (सामा� �योगको सीमा बािहर)

•िसिलङ

ि·जको पछािडको भागको िभ¹ाको कालो 
दाग (अथा�त ् िबजुली जलन) (बसोबासको 
�ममा �ने सामा� �ित)

•िभÁा (वाल ½ोथ)

फºनचरको दाग (बसोबासको �ममा �ने सामा� �ित)
•भईँु

अनुिचत िनयिमत मम�तस³ार अथवा �योग िविध उ��नको 
कारण सहायक उपकरणको �ित 
(सामा� �पमा अपनाउनुपन� सावधानी कत��को उ��न)

•सहायक उपकरण

जिडत उपकरणह�को खराबी, �योग गन� नसिकने 
(उपकरणको िटकाउ आयकुो कारण �ने कुराह�)

एयर कि½सनर (भाडामा िलने प�को ´ािम¾मा रहेको एयर 
कि½सनर) जडान गदा� भएको िभ¹ाको पेचको ¿ाल र दाग 
(बसोबासको �ममा �ने सामा� �ित)

•िभÁा (वाल ½ोथ)

सतहलाई िभÀपिÂ �योग र सतह पिरवत�न
•तातामी

Ãासँ Äोभ रा�े ठाउँ र भेिÆलेसन Çानको तलेको 
फोहोर, Èासँो (अपया�± मम�तस³ारको कारण भएका 
कुराह�) (सामा� �पमा अपनाउनुपन� सावधानी 
कत��को उ��न)

•पानी �योग गन� ठाउँ

बाथटब, बाथ बोइलर आिद पिरवत�न (�ित आिद 
नभएको तर Éसपिछ बसोबास गन� �ि� सुरि�त 
गन�को लािग गिरने कुराह�)

•सहायक उपकरण

िकचेनको तेलको फोहोर (�योग पिछ खराब 
मम�तस³ारको कारण Èासँो वा तले लागेको 
ख«मा) (सामा� �योगको सीमा बािहर)

•िभÁा (वाल ½ोथ)

जाली भएको िससाको िचका�इ 
(संरचनाको कारण आफै भएका कुराह�)

•Æाल, ढोका, पाट�सन आिद

िवशेष गरी भाडामा िलने प�ले बेहोनु पन� उÈ सÉावना भएका केसह�

सÊझौता िववरणको कारण भाडामा िलने प�ले बेहोनु पन� केसह�

रङ खुइिलने (घाम र भवनको संरचनाÌक Àिुटको कारण 
पानी चुहावट आिदले गदा� भएका कुराह�)

•भईँु

•हाउस ि½िनङ

•एयर किÏसनर ि½िनङ

•जसरी �योग गरे तापिन भाडामा िलने प�ले बेहोन� भनेर गिरने िवशेष 
सÊझौताको उदाहरण

•चुरोट आिदको दाग र ग±

•िभÁा आिदको िकलाको Ðाल र पेचको Ðाल (यसमा एयर किÏसनर जडान पदÑन)

•अ´ सामा´ �योग सीमा बािहर पन� �योगह�को उदाहरण

हाउस िÎिनङ (िÎिनङ कÏनीले गन�) 
(भाडामा िलने प�ले िनयिमत सरसफाइ गिररहकेो ख«मा)

समय िबतसँेगै �ने पिरवत�न
बसोबासको �ममा �ने सामा� �ित

= भाडामा िदने प�

= भाडामा िदने प�

= भाडामा िदने प�

= भाडामा िदने प�

= भाडामा िदने प�

= भाडामा िदने प�

= भाडामा िदने प�

भाडामा िदने प� भाडामा िलने प�ले बेहोन� र

= भाडामा िदने प�

= भाडामा िदने प�

= भाडामा िदने प�

= भाडामा िलने प�

= भाडामा िलने प�

= भाडामा िलने प�

= भाडामा िलने प�

= भाडामा िलने प�

= भाडामा िलने प�
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सम�ा िबना भाडाको आवास छोडन्को लािग गनु�पन	 मह�पूण� कुराह�

भवन अनसुार बेहोन	 अनपुात िवचार गन	 तिरका र गाइडलाइन फरक �ने �नाले 
स झौताप�को िवशेष स झौताको िववरण रा�ोसँग िन�य गनु�होस।्

सनु� अिघ कोठामा िबि�एका कुराह� छ वा छैन, "हालको ि�ित िन�यप�" �योग गरी िन�य गनु�होस।्
यिद िबि�एका कुराह� भएमा �व�ापन क�नी र भाडामा िदने प�लाई िरपोट� गनु�होस।्

सामा¢ �पमा दैिनक जीवन िबताए तापिन भवन अनसुार ढसुी र दागह� उ¦§ �ने अव�ाह� पिन �¨छन।्
ढसुी र दागह�लाई ©ि«कै छोडेर िव¬ार भयो भने भाडामा िलने प�ले बेहोनु�पन	 उ¯ स°ावना �ने �नाले 

िनयिमत �पमा कोठाको सरसफाइ र हावाको आवतजावत गराउन ुमह�पूण� �¨छ।

छोडने् बेलाको �ि²या र पूवा�व�ामा फका�उने सामा¢ िनयमह� ठीकसँग बुिझरा´ ुमह�पूण� �¨छ।
छोडने् बेला चाडँो �व�ापन क�नी र भाडामा िदने प�लाई स�क�  गरी रा�ोसँग �ि²याह� िन�य गनु�होस।्

सव��थम स�झौता िववरण िन�य गनु�होस।् यिद 
पूवा�व�ामा फका�उने कुरासँग स�ि�त सम ा छ 
भने जापान भाडाको आवास �व�ापन संघको 
होमपेजमा परामश�को लािग नाम लेखाउन सिकने 
�नाले �सको उपयोग गनु�होस।्

मैले इµरनेटमा सच� गरेर हेदा� महँगो पूवा�व�ामा फका�उने खच� माग 
गिरएको केस भेट·। भाडाको आवास छोडने् बेला मसँग पिन महँगो रकम 
माग गिरने हो िक भनेर िच¸ा लागेको छ।

https://www.jpm.jp/

Japan Property Management Association 
website (in Japanese).

िवशेष स झौता अ¸ग�त हाउस िºिनङ भाडामा िलने प�ले बेहोन	 
भनेर लेिखएको अव�ामा सफा गरेर छोडेपिन िºिनङ खच� 
भ¼ुानी गनु�पछ�?

Q
A

A
Q

सामा�तया सहायक उपकरण आिदको �योग वष�लाई �ानमा राखी, जित धरैे वष� भयो 
�ितनै भाडामा िलने प�ले बहेोन� खच� कम ��छ।

लामो समय बसेको कोठा छोडने् बेला लापरवाहीको कारण भएको �ित 
आिद भएमा स�णू� मम�त खच� बेहोनु�पछ�?

कोठा िभ�को सहायक उपकरण खराब भएकोले मैले इµरनेटमा मम�त 
गन	 क�नी खोजेर मम�त गन� लगाए पिन �¨छ?

�ायः सोिधने �Áह�

A
Q

भाडामा िदने प�को अनुमित िबना िरनोभेट गनु� �ँदैन।
कदम कदािचत अनुमित िबना िरनोभेट गरेको ख¥मा पूवा�व�ामा फका�उनको लािग 
महँगो खच� ला¦ स§छ।
साथ ैएयर किªसनर जडान गन�को लािग भाडामा िदने प�सँग अि«म ¬पमा अनुमित 
िलनुहोस।्
छोड्ने बलेा जडान गिरएको एयर किªसनर हटाउनु पन�छ।

म आÂनो इÃा अनसुार कोठा िरनोभेट गन� चाह¨छु। 
िरनोभेट गदा� �¨छ?
साथै एयर किÆसनर जडान गन� चाह¨छु। जडान गदा� �¨छ?

2023.3

भाडाको आवासमा सनु� अिघ, बसोबास गिररहेको बेला र छोडने् बेला गनु�पन	 कुराह�को लािग िभ�ी पृÈमा हेनु�होस!्

मैले कोठा �योग गदा� सावधानी 
अपनाउनपुन	 कुराह� बुझ·!

मैले कोठाको �ित मम�त गदा� लाÊे खच� 
भाडामा िदने प�ले बेहोन	 हो िक भाडामा िलने 

प�ले बेहोन	 हो भ§े कुरा बुझ·!

मैले भाडाको आवास छोडने् बेला 
माग गिरने खच�ह�बारे बुË सक· !

मैले अनमुित िबना कोठाको िरनोभेट र 
मम�त गन� न�ने कुरा बझु·!

यसबाट थाहा �¨छ!
भाडाको आवास छोडने् बेलाका 
पूवा�व�ामा फका�उने बुँ दाह�

िवशेष स�झौताको िववरण बझुरे सहमत भई स�झौता गरेको ख¥मा 
सामा�तया िवशेष स�झौताको िववरण बमोिजम खच� बहेोन� प� िनधा�रण 
गिर�छ।
रा¯ोसँग नबझुकेो स�झौता िववरण 
भएमा िरयल °ेटको काया�लयमा 
स±क�  गरी िन�य गनु�होस।्

सामा�तया भाडामा िदने प�ले तोकेको मम�त गन� 
क±नी²ारा मम�त गिर�छ।
सव��थम �व�ापन क±नी वा भाडामा िदने 
प�लाई स±क�  गनु�होस।्
आफैले िनण�य गरी मम�त गन� अनुरोध गरेको 
ख¥मा भाडामा िदने प�ले तोकेको क±नीको अनुमािनत रकम नाघेको खच�को भाग 
तपा³लाई बहेोन� लगाइने सµावना �नाले �ान िदनुहोस।्
यो बाहके अ� �ित भएको अव�ाको िज¶वेारी पिन िलन लगाइने अव�ाह¬ पिन 
�न स§छन।्

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Japan Property Management Association

"हालको ि�ित िन�यप¸ (उदाहरण)"


