
ネパール語
बसोबासको लागी आवेदन
入居申込書（見本）

महत्वपूर्ण कुराहरूको ननददेशन
重要事項説明書

भवन अवस्था सववेक्षणको परिणथामको रूपिेखथा(महत्त्वपूण्ण बिषयको िण्णन)
(कथाठ/स्टील फे्म) (स्टील कंक्रीट बनमथा्णण)
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）

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

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

ननयममत  भाडाको आवास करार अनुबंधको अवधध समाप्ति बारेमा सूचना
定期賃貸住宅契約終了についての通知

हामी ललखित अनुबंधको जापानी संस्करर प्रयोग गद्णछौ।ँ
सामग्ीहरू बुझ्न बहुभाषी कागजातहरू सन्दभ्ण सामग्ी हुन्।
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21 िस ोि थासको  ल थाग टी  आवेदन

⑥ आय

⑤  हथालको स्थान

    भथाडथामथा ददएमथा

③  जन्म ममबि

④  िुझेको भथाषथा

② नथाम

① सम्पक्ण

① सम्पक्ण

② नथाम

③  जन्म ममबि

कि आय

अदहले सम्म िसोिथास गिेको अिधि                              सथाल

(ई.स.)             सथाल           मदहनथा            जन्मेको िथारिक (            )िष्ण

पदहलो                          दोस्ो                          िेस्ो             

अंगे्जटी (वण्णमथालथा)

E-mail :　　　　　　　@ 　　　  Fax :　　　 (　　　　) 

फोन(घि) 　　　 (　　　　)   फोन(मोिथाइल)　　　 (　　　　) 　　　　

फोन(घि)　　　(　　　)　　　　　फोन(मोिथाइल)　　　(　　　)      

E-mail :　　　　　　　@ 　　　  Fax :　　　 (　　　　) 

अंगे्जटी (वण्णमथालथा)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　पुरुष / मदहलथा

(ई.स.)　　　　  सथाल　　　मदहनथा　　　   जन्मेको िथारिक (　　　)िष्ण

पदहलो　　　　　　　　 दोस्ो　　　　　　　　 िेस्ो            

1. परिवथाि 2. नथािेदथाि 3. ममत्र · परिचिि  4.कथायथा्णलयसँग सम्बधिि ब्यक्तिहरू
5.  बविथालय सम्बधिि ब्यक्तिहरू (बविथार्थीहरू िथाहेक)   6. अन्य

नथाम　　　　　　　　　　फोन न:　　　　(　　　　)

स्थान (〒　　−　　　) 

कथायथा्णलय स्थान(कथाय्णस्ल मथाधर् उले्खखि भन्था फिक भएमथा)

　　　　　　　　　　　फोन न :　　　　(　　　　)
कथाय्ण अवधि                             िष्ण

ठेगथानथा (〒　　　　−　　　　) 

ठेगथानथा (〒　　−　　　) पुरुष / मदहलथा

भथाडथामथा ददने ब्यक्तिको नथाम                          फोन न:           (              )

फुदोउसथान 

व्यवस्थापन 

व्यथापथािटीको नथाम

नथाम                          फोन न:              (              )

स्थान

उले्खखि मुख्य ब्यक्तिले अरू मथाध्यमिथाट भथाडथा बिनवे  

1. छथात्रवृचति               2. िेममटेन्स               3. अनुदथान आदद               4. अन्य

                                                                   बिन्ण सके् िकम                        येन / मदहनथा

2.आवेदक

5.संयकु्त ग्ारेन्टर(※यो कोलममा केवल नवदेशीहरूले मात्र भनु्णहोस्)

4.सँगै बसोबास गनदे योजना भएमा(आवेदकलार्ण  छोडेर)

3.काया्णलय सम्पक्ण  / नवधालय

िसोिथास योजनथा ममबि 　   　　 सथाल 　   　　 मदहनथा 　   　　  िथारिक

मथाधसक भथाडथा      　　　　　　　　　　　 येन / मदहनथा

व्यवस्थापन शुल्क 　　　　　　　　　　　 येन

दडपोजजि िकम  　　　　　　　　　　　 येन

अन्य               　　　　       　　　　　 येन

ललज सम्पचतिको नथाम : 　　　　　　　　　　                      　　　　　कोठथा नम्बि :  　　　　　　　　　　　　 नम्बि

1.ललज सम्पधति समीक्ा 

※यो पेज भदथा्ण प्रयोग हुने अक्षि  कृपयथा जथापथानटी (दहिथागथानथा, कथािथाकथानथा , कथानजटी) वथा अंगे्जटी (वण्णमथालथा) मथा लेख्ुहोस् ।

        आवेदकको हस्थाक्षि 　　　　　　　　　　　　　　

（1）िसोिथासको लथागटी आवेदन

※④  िुझेको भथाषथा

⑤  आवेदकसँग सम्बन्ध

⑥  कथायथा्णलय सम्पक्ण

※⑦  जथापथानमथा िसोिथासको अवधि ⑧  आय कििष्ण मथान येन / वष्ण

नथाम

① कथायथा्णलय सम्पक्ण नथाम                                  फोन न:               (             )

स्थान(〒　　−　　　) 

कथायथा्णलय स्थान(कथाय्णस्ल मथाधर् उले्खखि भन्था फिक भएमथा)

                                                          फोन न :                     (                ) 

बवभथाग वथा संकथाय・बवभथाग (प्रमुख)

कथायथा्णलय प्रवेश (वथा सु्ल प्रवेश)                              सथाल                 मदहनथा

② व्यवसथाय 1. कम्णिथािटी・सिकथािटी कम्णिथािटी 2. बनजज ब्यथापथाि・समथाजसेवथा कथाय्ण
3. पथाट्ण  टथाइम・आरूिथाइिो 4. अन्य

③  बविथालयको प्रकथाि
1. बवश्वबविथालय    2. जूबनयि कलेज  3. स्थािकोतिि
4. बवशेष शशक्षथा・व्यथावसथाययक बविथालय 5. जथापथानटी भथाषथा बविथालय 6. अन्य

कथाम गिेको १िष्ण भन्था कम भएको अवस्थामथा पदहलथा कथाम गिेको स्थानको नथाम ि कथाय्ण अवधि
नथाम　　　　　　　　　　　　　　　　कथाय्ण अवधि　　　　　　　िष्ण　　　　मदहनथा

आवेदकसँग सम्बन्ध
(नम्बि उले्ख गनु्णहोिस्)उमेि

िष्ण

िष्ण

िष्ण

िष्ण

लिङ्ग

पुरुष・मदहलथा

पुरुष・मदहलथा

पुरुष・मदहलथा

पुरुष・मदहलथा

वथार्षक आय
 (दश हजथाि येनमथा)

येन / वष्ण

येन / वष्ण

येन / वष्ण

येन / वष्ण

आवेदकसँग सम्बन्ध   (1. पबि/पमनि    2. परिवथाि    3. नथािेदथाि    4. ममत्र · परिचिि    5. अन्य)
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कम्पनटी वथा ब्यक्तिगि नथाम

िल उले्खखि फुदोउसथानको िथािेमथा आवथासटीय भवन बनमथा्णण कथािोिथाि व्यवसथाय कथानून(यहथा ँ  "कथानून" को रूपमथा उल्ेख गरिएको)अनुचे्द 35 को 
प्रथाविथानहरूमथा आिथारिि,  बनम्थानुसथाि व्यथाख्यथा गरिएको छ । यसमथा उले्खखि कुिथाहरू अत्यन्त महत्वपूण्ण भएकोले पूण्ण रूपमथा  िझु् ेगरि अध्ययन गनु्णहोलथा ।

प्रबिबनधिको नथाम

मुख्य कथायथा्णलय

इजथाजिपत्र नं

अनुमबि ममबि

नथाम
स्पष्टीकिण गनवे  
आवथासटीय भवन 
बनमथा्णण कथािोिथाि 
व्यवसथायटी

(                          )

　　 फोन नं             (                          )                —

िजजष्ि नम्बि

कथाय्णिि सम्बधिि 
कथामको कथायथा्णलय 
ठेगथानथा

लेनदेनको मोड(एन अनुचे्द 34  िथािथा 2) प्ििदनदिद　　　・　　　ि्िोकि

भ
िन

नथाम 

िसोिथास स्थान 

कोठथा नम्बि

भुइ्णको क्षेत्र 　　　　　　　　　　वग्ण मम・(िजजस्ट्टी क्षते्र　　　वग्ण मम・) 

प्रकथाि ि ढथाँिथा

सथापटटी ददनेको नथाम .ठेगथानथा

Ⅰ लागु ह ुन े भवनमा प्रत्यक्ष सम्बन्धित बिवररहरू

1. दता्ण रेकड्णमा रेकड्ण गररएका नबवररहरू

स्थाममत्व सन्भ्णकथा बिविणहरू
अधिकथाि बिभथाग (म, प्रर्म पक्ष)

स्थाममत्व िथाहके सँग सम्बन्न्धि 
बिविणहरू
(अधिकथाि बिभथाग(िपथाइ्ण दोस्ो पक्ष )

स्थाममत्वसँग सम्बधिि
अधिकथािकथा बिविणहरू

मुख्य ब्यक्तिको नथाम 
                   ठेगथानथा

43 महत्वपूण्ण  कु ि था हरूको  बनदवे शन (भवनको  ललज)

（2） महत्वपूण्ण कुिथाहरूको बनदवेशन

आवेदन ममबि               सथाल             मदहनथा           िथारिक इन्थाज्णको नथाम

ब्यक्तिगि परििय 

प्रमथाशणकिण

③  आवेदकसँग सम्बन्ध

② नथाम

① सम्पक्ण

पथासपोट्ण  / बवदेशटी िजजष्ि कथाड्ण/ अन्य(                                                              )

1. परिवथाि 2. नथािेदथाि 3. ममत्र · परिचिि     4.कथायथा्णलयसँग सम्बधिि ब्यक्तिहरू

5.  बवद्थालय सम्बधिि ब्यक्तिहरू (बविर्थीहरू िथाहेक)     6. अन्य

अंगे्जटी (वण्णमथालथा)

ठेगथानथा (〒　　　　−　　　　) 

फोन(घि)       (         )              फोन(मोिथाइल)       (         )         　　　　

E-mail :　　　　　　　@ 　　　  Fax :　　　 (　　　　) 

पुरुष / मदहलथा

सथािथांश

सहयोगटी एजेन्टको नथाम
                                                                  फोन न:             (                   )

किथाि अनुिंि ममबि               सथाल             मदहनथा           िथारिक

िसोिथास योजनथा ममबि

कैदफयि 

              सथाल             मदहनथा           िथारिक

※ िल भन्ण आवश्यक छैन

    कम्पनटी प्रबिबष्              गभन्णिको इजथाजिपत्र(                         )  (एजेन्टको नथा                       )

ध्यथान ददनु पनवे कुिथाहरू
1. गलि कुिथाहरू उले्खखि भएको अवस्थामथा,  आवेदन अस्टीकथाि गिटीनेछ।

2. यो किथाि िसोिथास गनवे मुख्य ब्यक्तिले  भनु्णहोस् ।

3. िसोिथास गनवे मुख्य ब्यक्तिमथा मथात्र मथा यो किथाि लथागु हुनछ । प्रबिस्थापन / सिलेट िथादह अमथान्य हुनेछ।

4.  पुनिथावलोकनको निटीजथा अनुसथाि आवेदन इन्थाि गन्ण पबन सदकनछ।त्यो इन्थािको कथािणको िथािेमथा जवथाफ ददन नसदकने कुिथा िुझटी 

ददनुहोलथा।

5. कथायथा्णलय वथा बवद्थालयमथा नथामथांकन पुबष् गन्णकथा लथामग सम्पक्ण  पबन गन्ण सकछ ।

6. संयुति ग्थािेन्टिलथाइ्ण ग्थािेन्टटीको सहमबिको इच्था स्टीकृबिको कथािण पुबष् गन्णको लथामग अरू ददनमथा फोनिथाट सम्पक्ण  गरिनेछ।

6.आपातकाल ीन  सम्पक्ण

ज्ू सथाल                मदहनथा                िथारिक
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652. कानुनी  ननयमहरूमा आधाररत प्रनतबन्धहरूको रूपरेिा

कथानुनटी नथाम

ित्थाल प्रयोग गन्ण सके् सुबविथाहरू

भवनको आकथाि ि बनमथा्णणको संििनथा

भवन अवस्था सववेक्षणको परिणथामको कथायथा्णन्वयन छ यथा छैन

भवन सुबविथाहरू

आवथासटीय बनमथा्णणकथा रूपमथा प्रथाकृबिक बिपचति िोकर्थाम क्षेत्र शभत्र

प्रथाकृबिक बिपचति पदहिोको िेिथावनटी क्षेत्र शभत्र

आवथासटीय बनमथा्णणकथा रूपमथा प्रथाकृबिक बिपचति िोकर्थाम क्षते्र भन्था िथादहि

प्रथाकृबिक बिपचति पदहिोको िेिथावनटी क्षेत्र भन्था िथादहि

एयि कंडटीशबनंग सुबििथा

ग्थास स्ोभ

िथािोपथानटी आपूर्ि सुबविथा

िथार्रूम

शौिथालय

भथानछथा कोठथा

छ यथा छैन मोडेल अन्य

भवन अवस्था सववेक्षणको परिणथामको रूपिेखथा

छ छैन

मुख्य संििनथा, आन्तरिक ि िथादहिटी संििनथा, कथाय्ण समथाप्ति

सुबििथाहरूको दफदटङ ि संििनथा

बपउने पथानटी

बिजुलटी

ग्थाँस

जल बनकथासटी

सथाव्णजबनक · बनजटी · ठटीक

शहि · प्रोपेन

सुबविथा मम्णि योजनथा

     सथाल      मदहनथा     िथारिक   सथाव्णजबनक · बनजटी · ठटीक

          सथाल           मदहनथा          िथारिक

          सथाल      मदहनथा      िथारिक    शहि· प्रोपेन

          सथाल           मदहनथा          िथारिक

कैदफयि

प्रबििन्धको रूपिेखथा 

3. नपउने पानी, नबजुली र ग्ाँस आपूर्त सुनवधा र जल ननकासी सुनवधाको आपूर्तको स्थिनत

4. ननमा्णरको ननमा्णर पूरा भएको आकार、संरचना आदद(अपूर्ण ननमा्णरको सम्पधतिको बेला)

5. भवन अवथिा सवदेक्रको परररामको रूपरेिा(पिहलानै बनारएको  भवनको बेला)

6. भवन सुनवधाको मम्णतको अवथिा( पूर्ण ननमा्णरको सम्पनतको बेला)

7. यो भवन आवासीय ननमा्णरका रूपमा प्रकृनतक नबपधति रोकथाम के्त्र भभत्र छ या छैन

8. यो भवन प्राकृनतक  नबपधति पिहरोको चेतावनी के्त्र भभत्र छ िक छैन

प्रकृबिक बिपचति सुनथामटीको िेिथावनटी क्षेत्र शभत्र प्रकृबिक बिपचति सुनथामटीको िेिथावनटी क्षेत्र भन्था िथादहि

9. यो भवन प्राकृनतक  नबपधति सुनामीको चेतावनी के्त्र भभत्र छ िक छैन

10. एसे्स्ोस प्ररालीको सवदेक्र नबषयसूलच

11. भूकम्प प्रनतरोध सामग्ीको नबषयसूलच

एस्ेस्ोस प्रणथालटी सववेक्षण परिणथामको िेकड्ण छ यथा छैन

भूकम्प प्रबििोि सथामग्टी छ यथा छैन

एस्ेस्ोस प्रणथालटीको सववेक्षण बिषयसूचि

भूकम्प प्रबििोि सथामग्टीको बिषयसूचि

छ

छ

छैन

छैन

Ⅱ ब्यापारीक सर्तहरूसँग सम्बन्धित विषयहरू

1. भाडा बाहेक हस्ान्तरर गरेको रकम

1

2

3

4

िकम हस्थान्तिणको उदे्श्य

2. करार अनुबंधको रद्द गनदे सम्बन्न्धत नबषयहरू

3. क्नत हजा्णनाको योजना वा दण्ड शुल्क सँग सम्बन्न्धत नबषयहरू 

4. भुक्तानी वा डीपोभजटको लामग संरक्र उपायहरूको रूपरेिा

संिक्षण उपथायहरू ललने दक नललने ललने 　　　　・　　　　 नललने

संिक्षण उपथायहरू संिथालन गनवे संस्था 
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87किथाि अनुिंि अवधि

उपयोगटी प्रबििन्ध

नथाम(ब्यपथािटीक नं वथा नथाम)
(मथानस्ोन ब्यवस्थापनको उचिि प्रगबि सँग सम्बन्न्धि 

िैिथाबनक िथािथा 46 को उपिथािथा 1को अनुचे्द 2को 

िेकड नं वथा भथाडथामथा लगथाउने प्रिन्धक दिथा्ण बनयमको 

िथािथा 5 को उपिथािथा 2 को िेकड नं)

प्रयोगजन्य प्रबििन्ध

ठेगथानथा(प्रमुख कथायथा्णलय स्थान)

(शुरू ममबि)              सथाल        मदहनथा      िथारिक

(समथाप्ति ममबि)        सथाल        मदहनथा      िथारिक

खण्डिि स्थाममत्व भवनको सन्भ्णमथा बिशेष स्थाममत्वको 
भथागको प्रबििन्धहरूको बनयमहरू

       िष्ण         मदहनथा

अन्य

नवटीकिण सम्बन्धटी 
बिषय

सथामथान्य भथाडथाको किथाि

बनयममि भथाडथाको किथाि

लथाइफटथाइम भवन भथाडथाको किथाि

5. करार अनुबंध अवधध र नवीकरर सम्बन्धी नबषय

6. उपयोगी लगायत  अन्य प्रयोगजन्य प्रनतबन्धहरूसँग सम्बन्न्धत नबषय

7. डडपोभजट रकम अदीको िहसाब सँग सम्बन्न्धत नबषय

8.  व्यवथिापनको उप करारकता्णको सुचना

Ⅲ अन्य विषयहरू

1. डडपोभजटोरी सँग सम्बन्न्धत नबवरर(धारा 35 को उपधारा2)

व्यथापथािटीक संिक्षिको दडपोजजट गिेको 

दडपोजजटोिटी ि त्यसको स्थान

आवथासटीय भवन 
बनमथा्णण ब्यथापथािटीक 
एसोधसएशन

नथाम

ठेगथानथा

कथायथा्णलय ठेगथानथा

पुन भुतिथानटी सेवथाको लथामग दडपोजजट गिेको 

दडपोजजटोिटी ि त्यसको स्थान

(1) आवथासटीय भवन बनमथा्णण ब्यवसयटीक एसोधसएशनको कम्णिथािटी नभएको अवस्थामथा

(2)आवथासटीय भवन बनमथा्णण ब्यथापथािटीक एसोधसएशनको कम्णिथािटीको अवस्थामथा

अनुसूलच
① I को 1 िथािेमथा
 　 「स्थाममत्वसँग सम्बधिि अधिकथािकथा बिविणहरू」को कोलमथा,पुन: खिटीद समझौिथा,बवशभन्न अस्थायटी दिथा्ण,िहथालटी आदद दिथा्ण िेकड्णको 

अधिकथाि बिभथाग(म, प्रर्म पक्ष)मथा िेकड्ण गरिएको स्थाममत्वसँग सम्बधिि अधिकथािको प्रत्यकको दिथा्ण बिषयमथा उले्ख गनवे ।
② I को 2 िथािेमथा
 　 「कथानुनटी नथाम」को कोलममथा िलको िथाललकथािथाट लथागू कथानुनटी नथाम「प्रबििन्धहरूको रूपिेखथा」को कोलममथा, त्यो कथानुनको 

आिथािमथा प्रबििन्धहरूको रूपिेखथा उले्ख गनवे।

③ I को 3 िथािेमथा
 　 「कैदफयि」को कोलममथा बिशेष गिटी सुबििथाहरू सँग सम्बन्न्धि बिरिने िकमको छथानबिन गनवे अवस्थामथा , त्यो िकम उले्खखि गनवे।
④ I को 4 िथािेमथा
 　 「भवनकथा सुबविथाहरू」को कोलमको िथािेमथा,मुख्य ि िसोिथास योग् भवनलथाइ्ण मनन् गिटी एउटथा उदथाहिण रूपमथा िथाख्े, ब्यपथािटीक 

योग् भवनको सन्भ्णमथा, ब्यथापथािको प्रकथाि छुट्थाइ, ब्यथापथािटीकको िथास्बिक आदटीको ध्यथान ददएि बिशेष सोिले सुबििथाहरूिथािे प्रष् 
उले्ख गनवे।(जस्ै、वथािथाििण अनुकूलन सुबविथा, ललफ्ट)

⑤ Ⅱको 5 िथािेमथा
 　 「सथामथान्य भथाडथाको किथाि」,「बनयममि भथाडथाको किथाि」,「लथाइफटथाइम भवन भथाडथाको किथाि」मध्य कुनै एकमथा उपयुति भएको 

देखथाउने।
⑥  हिेक कोलममथा बिषयसूिटी िदढ भएको अवस्थामथा आवश्यकिथा अनुसथाि अलग्ै छुट्थाएि उले्ख गिटी, त्यसमथा फथाइ संलग्न गददै  उपयुि 

भथाग देखथाउने ि त्यो िथ्य उले्ख गनवे।

नयथाँ आवथास शहिटी बवकथास कथानून नयथा ँधसटटी इनफ्थास्ट्क्चि सुिथाि कथानून बवििण कथािोिथाि शहिटी बवकथास कथानून
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9 10भवन अवथिा सवदेक्रको परररामको रूपरेिा
(महत्त्वपूर्ण नबषयको बर्णन)

भवन अवथिा सवदेक्रको परररामको रूपरेिा
(महत्त्वपूर्ण नबषयको बर्णन)

(कथाठ/स्टील फे्म) ( स्टील कंक्रीट बनमथा्णण)

भ
िन

भ
िन

भ
वन स्स्

बि सववेक्ष
ण

भ
वन स्स्

बि सववेक्ष
ण

भवनको नथाम भवनको नथाम

स्थान स्थान

(संयुति आवथासको 
अवस्थामथा)

(संयुति आवथासको 
अवस्थामथा)मथानस्ोन आददको नथाम मथानस्ोन आददको नथाम 

□ कथाठ  □  स्टील फे्म  □ अन्य(ममशरिि संििनथा आदद) □ स्टील कंक्रीट बनमथा्णण  □ स्टील इस्पथाट फे्म कंक्रीट बनमथा्णण □ अन्य(ममशरिि संििनथा आदद)

ग्थाउडि     फ्ोि・अन्डिग्थाउडि फ्ोि ग्थाउडि     फ्ोि・अन्डिग्थाउडि फ्ोिकुल भूइ्ण क्षेत्र कुल भूइ्ण क्षेत्र

संििनथा प्रकथाि संििनथा प्रकथाि

िग्ण मम िग्ण ममरेिणटी रेिणटी

सववेक्षणको ममबि सववेक्षणको ममबि

सववेक्षण वगथीकिण सववेक्षण वगथीकिण

बिग्ेको भथागहरू छ यथा छैन बिग्ेको भथागहरू छ यथा छैन

प्रते्यक भथागमथा बिग्ेको 

भथागहरू छ यथा छैन

※ सववेक्षणले नबिग्ेको 

भथागमथा दइु लथाइ्णनले 

कथाटेि लुकथाउन

प्रते्यक भथागमथा बिग्ेको 

भथागहरू छ यथा छैन

※ सववेक्षणले नबिग्ेको 

भथागमथा दइु लथाइ्णनले 

कथाटेि लुकथाउन

िनथाएको ममबि िनथाएको ममबि

       □ आवथासटीय संकेि
       □ एरियथा नथाम ि नंिि

       □ आवथासटीय संकेि
       □ एरियथा नथाम ि नंिि

ज्ूको घि ज्ूको घि

कोठथा नं कोठथा नंकोठथा नं कोठथा नं

भ
वन अ

वस्
था सववेक्ष

क

भ
वन अ

वस्
था सववेक्ष

क

सववेक्षकको नथाम सववेक्षकको नथाम

सववेक्षकको प्रशशक्षणको 
कथायथा्णन्वयन प्रशशक्षण संस्थाको 
नथाम ि  प्रमथाणपत्रको नम्बि

सववेक्षकको प्रशशक्षणको 
कथायथा्णन्वयन प्रशशक्षण संस्थाको 
नथाम ि  प्रमथाणपत्रको नम्बि

इदनजबनयिको योग्िथा प्रकथाि इदनजबनयिको योग्िथा प्रकथाि□पदहलो रेिणटी          □दोस्ो रेिणटी            □कथाठ बनमथा्णण □पदहलो रेिणटी          □दोस्ो रेिणटी            □कथाठ बनमथा्णण

                                                                        गभ्णनि दिथा्ण                       भथाग                                           नं                                                                         गभ्णनि दिथा्ण                       भथाग                                           नं

इदनजबनयिको दिथा्ण नम्बि इदनजबनयिको दिथा्ण नम्बि

आिदृद कथायथा्णलयको नथाम आिदृद कथायथा्णलयको नथाम

इदनजबनयिको कथायथा्णलयको दिथा्ण 
नम्बि

इदनजबनयिको कथायथा्णलयको दिथा्ण 
नम्बि

□दथाइ्णजजन दिथा्ण
□गभ्णनि दिथा्ण 

□दथाइ्णजजन दिथा्ण
□गभ्णनि दिथा्ण भथाग                               नं भथाग                               नं 

□एकल आवथासटीय घि
□संयुति आवथासटीय घि आदद (□आवथास प्रकथाि     □आवथास इकथाइ्ण प्रकथाि) 

□एकल आवथासटीय घि
□संयुति आवथासटीय घि आदद (□आवथास प्रकथाि     □आवथास इकथाइ्ण प्रकथाि) 

भवन अवस्था सववेक्षणको परिणथामलथाइ्ण मध्यनजि गिटी निथाम्था घटनथाहरू 
छ यथा छैन
(िलको 『प्रते्यक भथागमथा बिग्ेको भथागहरू छ यथा छैन』कोलममथा उले्ख गनवे)

भवन अवस्था सववेक्षणको परिणथामलथाइ्ण मध्यनजि गिटी निथाम्था घटनथाहरू 
छ यथा छैन
(िलको 『प्रते्यक भथागमथा बिग्ेको भथागहरू छ यथा छैन』कोलममथा उले्ख गनवे)

□ छ    □छैन □ छ    □छैन

〈संििनथात्मक क्षमिथाको मुख्य भथागसँग सम्बन्न्धि सववेक्षणकथा भथागहरू〉 〈संििनथात्मक क्षमिथाको मुख्य भथागसँग सम्बन्न्धि सववेक्षणकथा भथागहरू〉

आिथाि आिथाििथादहिटी शभतिथा िथादहिटी शभतिथा
घिको पछथाडटी शभत्रटी शभतिथा

सथानथा स्ोि कक्ष

िथालकनटी कोशश

छि

शभत्रटी शभतिथा छि
कोशश

□ □

□ □

□ □

□

□

□ □

□ □

□

□ □

□

□

□ □

□ □

□

□ □

□ □

□

□ □

□

□ □

□

□ □

□ □

□ □

□

□

□ □

□ □

□

□ □

□

□

□ □

□ □

□

□ □

□ □

□

□ □

□

□ □

□

□ □

□ □

□ □

□

□

□ □

□ □

□

□ □

□

□

□ □

□ □

□

□ □

□ □

□

□ □

□

□ □

□

जग ि भूइ्ण सेट भूइ्ण

कोशश

भूइ्ण बपलि ि िटीम

सथानथा स्ोि कक्ष
अन्य

अन्य

बपलि ि िटीम िथादहिटी शभतिथा

（एिटी मगिोह）

（पुन: मम्णि सववेक्षण）

िथादहिटी शभतिथा ि घिको पछथाडटी िथालकनटी ि सथाझेदथािटी ििण्था

（कुहनु・गनथाउने खथानथा）

（कंक्रीट कम्पेक िल）

िथालकनटी शभत्रटी शभतिथा

（पुन: मम्णि सववेक्षण）

शभत्रटी शभतिथा कोशश

（कंक्रीट कम्पेक िल）

〈वषथा्ण पथानटीको िुहथावट  िोकर्थामकथा भथाग संग 
सम्बन्न्धि सववेक्षणकथा भथागहरू〉

〈वषथा्ण पथानटीको िुहथावट  िोकर्थामकथा भथाग संग 
सम्बन्न्धि सववेक्षणकथा भथागहरू〉

निथाम्था घटनथाहरू 
छ छैन  सववेक्षणले 

सकेन

निथाम्था घटनथाहरू 
छ छैन  सववेक्षणले 

सकेन

निथाम्था घटनथाहरू 
छ छैन  सववेक्षणले 

सकेन

निथाम्था घटनथाहरू 
छ छैन  सववेक्षणले 

सकेन
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11 12भथाडथा आवथास  मथापक किथाि अनुिंि पत्र

（3）भथाडथा आवथास  मथापक किथाि अनुिंि पत्र

शशष्णकहरू

（1）भथाड ललजको लक्ष्य

संलग्न 

सुबविथाहरू

पथार्कग स्ल

ढल बनकथास प्रणथालटी
जल आपूर्ि 
ग्थाँस
उपलब्ध बिजुलटी क्षमिथा 

सथािो
डेललभिटी िक्स
मेल िक्स
इन्टिनेटको लथामग

स्लटीय दडजजटल प्रसथािणको लथामग･ 
CATV को लथामग

अटोलक
अरू सुबििथायुति उपकिणहरू
एयि कंडटीशबनंग उपकिण
ग्थास स्ोव･इलेक्ट्ट्क कुकुि･अइ एि कुकि

वथाधसङ्ग मेशशन स्थान
हट-पथानटी आपूर्ि सुबविथा

वथास िेधसन
नुहथाउने स्थान
िथार्रूम
टोइलेट

आ
वथास ख

डि
भ

वनक
ो नथाम・

स्
थान आ

दद

नथाम

स्थान

भवनको िनथावट

संयूति िनथावट

नथागथािथािे

एकल िथािे

अन्य

संििनथा

एकथाइ संख्यथा

कथाठ

गैि कथाठ (                     )
बनमथा्णण ममबि

एकथाइ

िल्था िनथावट

उपकिण आदद

क्षेत्र

घि नम्बि िल्था योजनथाकोठथा नं

             िग्ण मम.（यस िथाहेक िथालकोबन  　　　　　　　 िग्ण मम.）

（ 　　 　　）एलदडके･दडके･के/ वथान रूम/ 

समथावेश・समथावेश छैन
समथावेश・समथावेश छैन
समथावेश・समथावेश छैन
समथावेश・समथावेश छैन
समथावेश・समथावेश छैन
समथावेश・समथावेश छैन

              पे्टफथाम्ण(स्स्बि ख्यथा :               )
              पे्टफथाम्ण(स्स्बि ख्यथा :               )
              पे्टफथाम्ण(स्स्बि ख्यथा :               )

छ(सथाि ्वजनदक ढल･सेप्टद ट ्यथा ंक)･छैन
मुल िथािथामथा प्िि्यक्ष जडथान･पथानटी ट्यथा ंकटी･इनथाि पथानटी
छ  (धसदट ग्थाँस･प्रोपेन ग्थाँस)･छैन
(　　　　　　) अन्िे

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

（सथािो नं.                   ・               वटथा）

बवशेष प्रयोग(फ्श・बिनथा फ्श)・सयुति प्रयोग(फ्श・बिनथा फ्श)

सथाइकल पथार्कग क्षेत्र
िथाइक पथार्कग क्षेत्र
सथामथान िथाख्े क्षेत्र 
बिशेष िगैंिथा

सथाल
ठूलो मथात्रथामथा मम्णि 

(          )िष्ण
कथायथा्णन्वयन

（2）किथाि अनुिंि अवधि

（3）भथाडथा िकम आदद

शुरू ममबि 

भथाडथा・सथामथान्य सेवथा शुल्क

भथाडथामथा ददने ब्यक्ति
(कम्पनटीको नथाम・

प्रबिबनधिकिथा्ण)

व्यवस्थापन एजेन्ट 
(कम्पनटीको नथाम・

प्रबिबनधिकिथा्ण)

नथाम

भवन मथाललक

आपिकथालटीन सम्पक्ण

　※भथाडथामथा ददने ब्यक्ति ि भवनको मथाललक फिकको अवस्थामथा, िल उले्खखि कोलम देखथाउने

सथाल                मदहनथा                िथारिक

भुतिथानटी म्थाद

           िष्ण               मदहनथा

भुतिथानटी बवधि

ठेगथानथा 〒
नथाम                                      फोन नं

स्थान 〒
नथाम                                      फोन नं
भथाडथा आवथास व्यवस्थापन एजने्ट दिथा्ण नम्बि         ल्थाडि, इनफ्थास्ट्क्चि ि टट्थासंपोट्णको मंत्रटी(            )िथािथा              नं

(नथाम) (नथाम)    (िष्ण)           िष्ण
(नथाम)    (िष्ण)           िष्ण
(नथाम)    (िष्ण)           िष्ण

                                      जम्मथा संख्यथा     जनथा

(िष्ण)              िष्ण

(फोन नंिि)

भथाडथामथा ललने ब्यक्ति सँगै िसोिथास गनवे ब्यक्ति

ठेगथानथा 〒
नथाम                                      फोन नं

ठेगथानथा 〒
नथाम                                      फोन नं                                  भथाडथामथा ललने संग सम्बन्ध

समथाप्ति ममबि

भथाडथा

सथामथान्य सेवथा शुल्क

डटीपोजजट िकम

संलग्न सुबविथाको प्रयोगशुल्क

अन्य

भथाडथा िकम         मदहनथा लगभग 
                               येन

सथाल                मदहनथा                िथारिक सम्म

                    येन

                    येन

यो मदहनथाको भथाग・अकको 
मदहनथाको भथागको प्रते्यक मदहनथा  

      िथारिक सम्म
यो मदहनथाको भथाग・अकको 
मदहनथाको भथागको प्रते्यक मदहनथा  

      िथारिक सम्म

िकम 
ट्िथासफि,
िै ंक खथािथा 
ट्िथासफस 
अर्वथा
ल्यथाएको

टट्थासफि गनवे बवतिटीय संस्था नथाम :

ििि : सथािथािण・िण्ति
खथािथा नं :
खथािथावथालथाको नथाम :
टट्थान्सफि शुल्क बिनवे ब्यक्ति : भथाडथामथाददने
・भथाडथामथा ललने

ल्थाउने स्थान :

（4）भथाडथा ददने ब्यक्ति ि व्यवस्थापन एजेन्ट

（5）भथाडथामथा ललने ब्यक्ति ि सँगै िसोिथास गनवे ब्यक्ति

（6）भथाडथाको कथाय्ण ग्थािेन्टटी गिेको कम्णिथािटीको कुिथा प्रस्ुि गनवे

   

  

भथाडथाको कथाय्ण ग्थािेन्टटी गिेको  

कम्णिथािटीको कुिथा प्रस्ुि गनवेको 

ग्थािेन्तटी

स्थान 〒
ब्यथापथािटीक निि(नथाम )                           फोन नं
भथाडथाको  कथाय्ण  ग्था िेन्टटी  ग िेको   कम्णिथाि टीको  दिथा्ण  नं               भू मम,  इनफ्थास्ट्क्चि ि टट् थांसपोट्णको 
मंत्रटी(             )िथािथा                 नं

(किथाि अनुिंि अवधि सूचििगनवे पनवे अवधि   सथाल   मदहनथा   िथारिकिथाट   सथाल   मदहनथा   िथारिक सम्म )
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13 14
धारा 1 करार अनुबंधको ननधा्णरर
भथाडथामथा ददने ब्यक्ति(िल「पदहलो पक्ष」भनेि भबननछ)ि भथाडथामथा ललने 
ब्यक्ति(िल「दोस्ो पक्ष」भनेि भबननछ)ले, शशष्णक नं(1)मथा उले्खखि 
भथाडथा ललजको लदष्िि िस्ु(िल「यो सम्पबि वथा भवन」भनेि भबननछ)
को िथािेमथा िल उले्खखि िुं दथाहरू अनुसथाि भथाडथा ललज किथाि अनुिंि 
(िल「यो किथाि अनुिंि」भनेि भबननछ)बनिथा्णिण गरिएको छ।

धारा 2 करार अनुबंध अवधध र नबबकरण
1. किथाि अनुिंि अवधिमथा शशष्णक नं(2)मथा उले्खखि गिेको  छ ।
2.  पदहलो पक्ष ि दोस्ो पक्ष बिि एक आपसमथा छलफल गिटी यो किथाि 

अनुिंिको नबिकिण गन्ण सदकनछ ।

धारा 3 प्रयोगको लक्ष्य
दोस्ो पक्षले आवसको प्रयोजनको लक्ष्यले लथामग मथात्र यो सम्पबि वथा 
भवनको प्रयोग गनु्ण पछ्ण  ।

धारा 4 भाडा रकम
1.  दोस्ो पक्षले शशष्णक नं(3)मथा उले्खखि गिेको कुिथालइ्ण आिथाि मथाबन 

भथाडथा िकम  पदहलो पक्षलथाइ्ण बिनवे पछ्ण ।
2.  1 मदहनथा नभएको अवधिको भथाडथा, 1 मदहनथामथा 30 ददनको रूपमथा 

दैबनकरी दहसथािको िकम हुनेछ ।
3.  पदहलो पक्ष ि दोस्ो पक्ष बिि िलको प्रते्यक नम्बिको 1 मथा मेल खथाएको 

अवस्थामथा, एक आपसमथा छलफल गिटी भथाडथा िकम परिमथार्जि गन्ण 
सदकनछ ।

   क)  जग्था अर्वथा भवनको अिथािमथा कि बनिथा्णिण ि अरू खि्णहरूभथािको 
र्पघट अनुसथाि भथाडथा िकम असमथान भएको अवस्थामथा

    ख)  जग्था अर्वथा भवनको मूल् वृमधि वथा मगिथावट ि अरू आर्र्क 
परिस्स्बिमथा परिवि्णन भए अनुसथाि भथाडथा िकम असमथान भएको 
अवस्थामथा

    ग)  समथान प्रकथािको भवनहरूको भथाडथा िकम िुलनथाले गदथा्ण भथाडथा िकम 
असमथान भएको अवस्थामथा

धारा 5 सामान्य सेवा शुल्क
1.  दोस्ो पक्षले प्रयोग गनवे भयथा्णङ, ििडिथा आदटी सथाझेदथािटी भथागहरूको 

मम्णि ब्यवस्थापनमथा आवश्यक उपयोमग खि्णहरू, पथानटी ि ढल शुल्क, 
सिसफथाइ्ण शुल्क आदटी (िल यसपलछ 「मम्णि लथागि」भनेि भबननछ) 
मथा पयथा्णति ममलथाउनको लथामग पदहलो पक्षले सथामथान्य सेवथा शुल्कको 
रूपमथा बििटी ददनु पछ्ण  ।

2.  अधघल्ो लेखको सथामथान्य सेवथा खि्ण शुल्क शशष्णक(3)मथा उले्खखि 
गिेको आिथािमथा बिनवे पनवेछ । 

3.  1 मदहनथा नभएको अवधिको सथामथान्य सेवथा खि्ण शुल्क, 1 मदहनथामथा 30 
ददनको रूपमथा दैबनकरी दहसथािको िकम हुनेछ ।

4.  पदहलो पक्ष ि दोस्ो पक्ष बिि िलको प्रते्यक नम्बिको 1 मथा मेल खथाएको 
अवस्थामथा, एक आपसमथा छलफल गिटी सथामथान्य सेवथा खि्ण शुल्क 
परिमथार्जि गन्ण सदकनछ ।

धारा 6 डडपोभजट रकम
1.  दोस्ो पक्षको यो किथाि अनुिंििथाट उत्पन्न उतििदथाययत्व िेहोनवेको रूपमथा 

शशष्णक(3)मथा उले्खखि गिे अनुसथाि दडपोजजि िकम पदहलो पक्षसँग 
हुनेछ ।

2.  यो किथाि अनुिंि अनुसथाि पदहलो पक्षले,  दोस्ो पक्षको उत्पन्न 
उतििदथाययत्व पूिथा नगिेको िेलथामथा दडपोजजट िकम दफिथा्ण मथाग गन्ण 
सदकनछ । यस्ो अवस्थामथा दोस्ो पक्षले यस भवनको किथाि खथािेजटी 
गनवे समय सम्म उतििदथाययत्वको भथाि ममले  सम्म दडपोजजट िकमको 
मथाग गन्ण सदकने छैन । 

3.  पदहलो पक्षले यो सम्पबि वथा भवनको किथाि खथािेजटीको िेलथामथा बिनथा 
दढलथा सिै दडपोजजट िकम दफिथा्ण गनदै पछ्ण  ।िि, यो सम्पबि वथा भवन 
खथािेजटीमथा नबििेको िथाकरी भथाडथा िकम िथािथा 15 मथा बनिथा्णिण गिेको 

मम्णि सम्थािको लथामग अवश्यक खि्ण बिन्ण िथाकरी, अरू यस किथाि 
अनुिंििथाट उत्पन्न दोस्ो पक्षले उतििदथाययत्व पथालन नगिेको अवस्थामथा 
पदहलो पक्षले दडपोजजट िकमिथाट घटथाएि िथाकरी िकम दफिथा्ण गनु्णपछ्ण  ।

4.  अधघल्ो शशष्णक वथा लेखको मथामलथामथा पदहलो पक्षले दडपोजजट 
िकमिथाट घटथाएको दथाययत्व िहनको बिविण दोस्ो पक्षलथाइ्ण स्पष् 
पथानु्णपछ्ण  ।

धारा 7 सामाभजक अपराधधक गनतनबधधहरूको उनू्लन
1.  पदहलो पक्ष ि दोस्ो पक्ष बिि एकआपस प्रबि, बनम् प्रते्यक नम्बिको 

बिषयमथा प्रबििधििथा गनु्ण 
   क)  आफनु अधिकथािटीहरू अपिथाधिक गबिबििटी, अपिथाधिक गुटिंधिमथा 

संग्लन कम्पनटी, निथाम्था एसेम्बलमथा यसपलछ लछनवे ब्यक्ति अर्वथा 
त्यसकथा सदस्हरू(िल सथामूदहक भइ「सथामथाजजक अपिथाधिक 
गबिबिधि」भनेि भबननछ)नभएको कुिथा

    ख)  आफनै मुख्य अधिकथािटी(व्यथापथाि कथायथा्णन्वयन गनवे कम्णिथािटीहरु,धसइओ, 
कथाय्णकथािटी अधिकृि अर्वथा यसपलछ लछनवे ब्यक्ति भबननछ) िथादह 
सथामथाजजक अपिथाधिक गबिबिधिमथा निहेको कुिथा

    ग)  सथामथाजजक अपिथाधिक गबिबिधिको ब्यक्तिगि नथामको प्रयोग, यो 
किथाि अनुिंिमथा बनिथा्णिण गरिन्न ।

   घ)  आफनु अर्वथा िेस्ो ब्यक्ति प्रयोग गिेि बनम् दक्यथाकलथाप नगनवे कुिथा
   अ)  प्रबिवथादटीको बिरूद् खििनथाक व्यवहथाि वथा अपिथाधिक दहंसथा गनवे 

कथाय्णहरू
   आ)  झूटो अर्वथा पथावि प्रयोग गिेि प्रबिवथादटीको कथाय्णमथा हस्क्षप गनवे 

अर्वथा बवश्वसनटीयिथा नष् हुने कथाय्णहरू
2.  दोस्ो पक्षले पदहलो पक्षको स्टीकृबि छ यथा छैनसँग मिलि नगिटीकन 

यो सम्पचति वथा भवनको सिै अर्वथा कुनै भथाग, सथामथाजजक अपिथाधिक 
गबिबिधिमथा संलग्नलथाइ्ण भथाडथा ललजको अधिकथाि स्थानथान्तिण अर्वथा 
हस्थान्तिण गन्ण पथाउँदैन । 

धारा 8 प्रनतबन्ध अथवा धसममत ब्यवहार
1.  दोस्ो पक्षले पदहलो पक्षको ललखखि लेख अनुसथाि स्टीकृबि नललइ यो 

सम्पचति वथा भवनको सिै अर्वथा कुनै भथाग भथाडथा ललज अधिकथाि 
स्थानथान्तिण अर्वथा हस्थान्तिण गन्ण पथाउँदैन

2.  दोस्ो पक्षले पदहलो पक्षको ललखखि लेख अनुसथाि स्टीकृबि नललइ यो 
सम्पचति वथा भवनको बिस्थाि, मम्णि, स्थानथान्तिण,पुन बनमथा्णण अर्था्णि 
नँयथा दडजथाइन वथा यो सम्पचति वथा भवनको परिसिमथा बनमथा्णण सथामथाग्टी 
िथाख् पथाइने छैन ।  

3.  दोस्ो पक्षले सम्पचति वथा भवनको प्रयोगको क्ममथा अलग िथाललकथा िथािथा 
1 मथा उले्खखि गबिबिधि गन्ण पथाउनेछैन।

4.  दोस्ो पक्षले सम्पचति वथा भवनको प्रयोगको क्ममथा पदहलो पक्षको 
ललखखि लेख अनुसथाि स्टीकृबि नललइ अलग िथाललकथा िथािथा 2 मथा 
उले्खखि गबिबिधि गन्ण पथाउनेछैन

5.  दोस्ो पक्षले सम्पचति वथा भवनको प्रयोगको क्ममथा अलग् िथाललकथा िथािथा 
3 मथा उले्खखि गबिबिधि गनवे अवस्थामथा पदहलो पक्षलथाइ्ण सूचिि गनदै 
पछ्ण  ।

धारा 9 करार अनुबध अवधध भभत्रमा पररमाज्णन
1.  पदहलो पक्षले दोस्ो पक्षिथाट यो सम्पचति वथा भवन प्रयोग गिथाउनको 

लथामग आवश्यक परिमथाज्णनहरू गनदै पछ्ण  । परिमथाज्णनहरू को मथाग 
अनुरूप खि्णहरूको िथािेमथा  दोस्ो पक्षलथाइ्ण परिवि्णन गन्ण आवश्यक 
लथागेको कुिथामथा दोस्ो पक्ष ि त्यो िथाहेककथा केिथाहरूमथा पदहलो पक्षले 
िेहोनु्ण पनवेछ ।

2.  अधघल्ो शशष्णककथा प्रथाविथानकथा आिथारिि पदहलो पक्षले परिमथाज्णन गनवे 
सन्भ्णमथा पदहलो पक्षले शुरूमै त्यो िथािे दोस्ो पक्षलथाइ्ण सूचिि गनवे पछ्ण  
। यस्था अवस्थामथा दोस्ो पक्षले उचिि कथािण भएको अवस्था िथाहेक 
परिमथाज्णन कथाय्णलथाइ्ण  अस्टीकथाि गन्ण सदकन्न ।

3.  दोस्ो पक्षले यो सम्पचति वथा भवनशभत्र परिमथाज्णन गनु्ण पनवे कुिथा 
ठथाँउठथाँउमथा देखेको िेलथामथा पदहलो पक्षलथाइ्ण त्यो िेलथा नै परिमथार्जिको 

आवश्यकिथाको िथािेमथा छलफल गनवे । 
4.  अधघल्ो शशष्णककथा प्रथाविथानकथा आिथािमथा सूचिि गरिएको अवस्थामथा 

परिमथाज्णनको आवश्यकिथा िथादहए पबन निथादहए पबन पदहलो पक्षले 
उपयुति कथािण नभएि परिमथाज्णन नगिेको िेलथामथा दोस्ो पक्षले आफैले 
परिमथाज्णन गन्ण सदकनछ । यस परिमथाज्णनमथा मथाग भएको खि्णको िथािेमथा 
िथािथा 1 मथा उले्खखि गिेको छ ।

5.  दोस्ो पक्षले अलग्ै िथाललकथा अनुरूप िथािथा 4 मथा उल्ेखखि परिमथाज्णनको 
िथािेमथा िथािथा 1 मथा आिथारिि भइ पदहलो पक्षलथाइ्ण परिमथाज्णनको लथामग 
मथाग गनु्ण भन्था आफैं ले गन्ण सदकनछ । दोस्ो पक्षले आफैं ले परिमथाज्णन 
गनवे अवस्थामथा परिमथाज्णनको मथाग खि्ण दोस्ो पक्षले िेहोनु्ण पनवे ि पदहलो 
पक्षलथाइ्ण सूिनथा ि स्टीकृबि िथादहदैन ।

धारा 10 करार अनुबंधको िारेजी
1.  पदहलो पक्ष, दोस्ो पक्षिथाट िल उले्खखि उतििदथाययत्वको उल्ङ्घन 

गिेको अवस्थामथा पदहलो पक्षले उचिि समय हेिेि यस उतििदथाययत्व पूिथा 
गनवे सूिनथा बिनथा त्यो समयअवधिशभत्र यस उतििदथाययत्व पूिथा नगरिएमथा 
यो किथाि अनिंि खथािेज गन्ण सदकनछ ।

   क) िथािथा4, उपिथािथा 1 मथा बनिथा्णरिि भथाडथामथा भुतिथानटीको उतििदथाययत्व
   ख)  िथािथा5, उपिथािथा 2 मथा बनिथा्णरिि सथामथान्य सेवथा शुल्क भुतिथानटीको 

उतििदथाययत्व
   ग)  अधघल्ो शशष्णक1 मथा बनिथा्णरिि दोस्ो पक्षले खि्ण िेहोनवे 

उतििदथाययत्वहरू
2.  पदहलो पक्ष, दोस्ो पक्षिथाट िल उले्खखि उतििदथाययत्वको उल्ङ्घन 

गिेको अवस्थामथा पदहलो पक्षले उचिि समय हेिेि यस उतििदथाययत्व पूिथा 
गनवे सूिनथा बिनथा त्यो समयअवधिशभत्र यस उतििदथाययत्व पूिथा नगरिकन 
उतििदथाययत्वको उल्ङ्घन अनेसथाि यो किथाि अनुिंि बनिन्तििथा गन्ण 
मुन्स्ल भएको अनुभूबि भएमथा यो किथाि अनुिंि खथािेजज गन्ण सदकनछ 
।

   क) िथािथा 3 मथा बनिथा्णरिि यो सम्पचति वथा भवनको प्रयोगको लक्ष्य नै 
दथाययत्व अनुपथालन 

   ख) िथािथा 8 मथा प्रते्यक शशष्णकमथा बनिथा्णरिि दथाययत्व( समथान िथािथा 3 मथा 
बनिथा्णरिि दथाययत्व अलग्ै िथाललकथा िथािथा 1को शशष्णक 6 िथाट 8 मथा 
उले्खखि दक्यथाकलथाप सँग सम्बन्न्धि कुिथालथाइ्ण हटथाउने)

   ग) अरू यस किथाि अनुिंि पत्रमथा बनिथा्णरिि दोस्ो पक्षको दथाययत्व  
3.  पदहलो पक्ष अर्वथा दोस्ो पक्षको अ आफनु िथािेमथा बनम् ललखखि कुनै 

सँग ममलन गएको अवस्थामथा त्यो पक्षहरूलथाइ्ण केदह सुिनथा नददइकन यो 
किथाि अनुिंि खथािेजटी गन्ण सदकनछ ।

   क) िथािथा 7 को उपिथािथा 1को प्रते्यकको बनिथा्णरिि कुिथालथाइ्ण असि गरिने 
िथास्बवकिथालथाइ्ण देखथाएको अवस्थामथा

   ख) किथाि अनुिंि गिटीएपलछ अ आफनु अर्वथा अधिकथािटीहरू सथामथाजजक 

अपिथाधिक गबिबिधिमथा सँलग्न भएको मेल खथाएको अवस्थामथा
4.  पदहलो पक्ष, दोस्ो पक्षले िथािथा 7 को उपिथािथा 2 मथा बनिथा्णिण गिेको 

दथाययत्वलथाइ्ण उल्ङ्घन गिेको अवस्थामथा अर्वथा अलग्ै िथाललकथा िथािथा1 
उपिथािथा 6 िथाट 8 सम्मको दक्यथाकलथापको अवस्थामथा केदह सुिनथा 
नददइकन यो किथाि अनुिंि खथािेजटी गन्ण सदकनछ।

धारा 11 दोस्ो पक्बाट िारेजी
1.  पदहलो पक्ष, दोस्ो पक्ष प्रबि असि गिथाउन कमबिमथा पबन 1 मदहनथा 

अगथादड खथािेजटी फथािथाम भिेि मनथाउने ि यस किथाि अनूिंि खथािेजटी गन्ण 
सदकनछ ।

2.  अधघल्ो शशष्णकको बनिथा्णरिि प्रथाविथानको िथावजूद दोस्ो पक्षले खथािेजटी 
फथािथाम भिेको ददन देखख 1 मदहनथाको भथाडथा िकम ( यस किथाि 
अनुिंिको खथािेज गिेपलछको भथाडथा िकम लगभग समथावेश) पदहलो 
पक्षिथाट बििथाउने अन्तग्णि खथािेजटी फथािथाम भनवे ददनिथाट दहसथाि गिटी 1 
मदहनथासम्मको अवधिमथा पदहलथा यस किथाि अनुिंिलथाइ्ण खथािेजटी गन्ण 
सदकनछ ।

धारा 12 केिह आंभशक नोक्ानी आददको कारर भाडा रकममा कटोती
1.  यो सम्पचति वथा भवनको केदह आंशशक नोक्सथानटी अरू बिशभन्न कथािणले 

प्रयोग गन्ण नसकेको अवस्थामथा त्यो दोस्ो पक्षको त्रुदटको कथािणले 
भएको िेलथामथा भथाडथा िकम त्यो प्रयोग गन्ण नसकेको भथागको अनुपथाि 
अनुसथाि िकम कटोिटी गरिनछ । त्यो अवस्थामथा पदहलो पक्ष ि दोस्ो 
पक्षलो िकमको कटोिटीको मथात्रथा समयवधि ि अन्य आवश्यक बिषयमथा 
छलफल गनवे

2.  यो सम्पचति वथा भवनको केदह आंशशक नोक्सथानटी अरू बिशभन्न कथािणले 
प्रयोग गन्ण नसकेको अवस्थामथा केवल िथाँकरी भथाग मथात्र दोस्ो पक्षले 
भथाडथा ललज उदे्श्यमथा पुगे्न कथाय्ण नसदकने िेलथामथा, दोस्ो पक्षले यो किथाि 
अनुिंि खथािेजटी गन्ण सदकने ।

धारा 13 करार अनुबंधको समाप्ति
यो किथाि अनुिंि यो सम्पचति वथा भवनको केदह आंशशक नोक्सथानटी अरू 
बिशभन्न कथािणले प्रयोग गन्ण नसकेको अवस्थामथा बनम् िरिकथाले समथाप्ति 
गनवे

धारा 14 स्बः रच्ा िारेजी
1.  दोस्ो पक्षले यो किथाि अनुिंि समथाप्ति गनवे ददन अगथादड (िथािथा 10 को 

बनिथा्णरिि कुिथाको आिथािमथा यो किथाि अनुिंि खथािेज गिेको अवस्थामथा 
िुरून्तनै) यो सम्पचति वथा भवनको स्बः इच्था खथािेजटी गनवे पछ्ण  ।

2.  दोस्ो पक्षले अधघल्ो शशष्णकमथा स् इच्था खथािेजटी गिेको िेलथा स्बः 
इच्था खथािेजटीको ददन पदहलथानै पदहलो पक्षलथाइ्ण सूचिि गनु्ण पछ्ण

（6）संयुति ग्थािेन्टि ि अधिकिम िकम

संयुति ग्थािेन्टि

अधिकिम िकम

ठेगथानथा 　〒
नथाम                           फोन नंिि

धारा 17  संयुक्त ग्ारेन्टर
1.  को संयुति ग्थािेन्टि(िल「दहनोए」भनेि भबननछ), दोस्ो पक्ष सँग 

संयुति रूपमथा यस किथाि अनुिंििथाट भएको दोस्ो पक्षको कथाय्णको 
हजथा्णनथा िेहोिददने । यो किथाि अनुिंि नबिकिण गरिएको िेलथामथा पबन 
सहमबि जनथाउने ।

2.  अधिल्था शशष्णकको हजथा्णनथा िेहोनवे क्ममथा 6 शशष्णक ि िेकड्ण नथाम ि छथाप 
कोलममथा उले्खखि गरि अधिकिम िकमको धसमथानथा िय गनवे ।

3.  दहनोएको हजथा्णनथा िेहोने कथाय्णको बप्रस्न्सपल दोस्ो पक्ष अर्वथा दहनोए 
मिेको िेलथामथा बनजचिि गरिनछ ।

4.  दहनोएको उतििथाधिकथािटी भएको िेलथामथा पदहलो पक्षले दहनोएप्रबि 
बिनथा दढलथा भथाडथा िकम ि सथामथान्य िकमको कथािोिथाि इत्यथाददको 
भुतिथानटी अवस्था ि भुतिथानटी िथाकरी िकम, नोक्सथानटी क्षबिपूर्िको 
िकम इत्यथादद दोस्ो पक्षले सिै कथािोिथाि िकमसँग सम्बन्न्धि 
सूिनथाहरू पेश गनु्ण पनवेछ ।

संयुति ग्थािेन्टि मथानव अधिकथाि किथाि अनुिंि प्रयोग गनवे अवस्थामथा िथािथा 6 ि 17 को िल उले्खखि कुिथाहरूमथा परिवि्णन गनु्णहोस ।
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क)  आक्मनकथा िन्कु सेट, िलवथािहरू अर्वथा बिस्पोटक समथान, बपयोफोरिको खििथा 

भएको सथामथाग्टी आददको बनमथा्णण वथा भडिथािण गनवे  
ख)  ठूलो सुिशक्षि स्थान अरू वजन भएको ठूलो सथामथाग्टी आददको शभत्रथाउने वथा 

डेललभिटी गनवे
ग)  ढल पथाइपमथा जथाम गिथाउन सके् खथाध्यन्न पदथा्णर्हरूलथाइ्ण नलटीिथाट िगथाउने
घ) लथाउड भोल्ुममथा दट भटी, से्रियो जस्था सञ्थालन बपयथानो आदद प्रदश्णन गनवे
ङ)  जनथावि बवषथालु सप्ण आददको प्रते्यक्ष रूपमथा लछमेदकलथाइ्ण समस्थामथा पथानवे जनथावि 

पथालने कुिथा
ि)  यो सम्पचति वथा भवन सथामथाजजक अपिथाधिक गबिबिधिको कथायथा्णलय, अरू 

दक्यथाकलथापको आिथािको रूपमथा सेवथा गनवे
छ)  यो सम्पचति वथा भवन अर्वथा यो सम्पचति वथा भवनको वरिपरि कठोििथा वथा दहसंथात्मक 

व्यवहथाि गनवे अर्वथा पथावि देखथाउने कुिथामथा विपिकथा िथाधसन्थाहरू वथा आविजथाविकथा 
मथाबनसहरूलथाइ्ण असहज महसुस गिथाउने

ज)  यो सम्पचति वथा भवनमथा सथामथाजजक अपिथाधिक गबिबिधिमथा संलग्नलथाइ्ण िसथाइ अर्वथा 
लगथािथाि दोहोयथा्णएि सथामथाजजक अपिथाधिक गबिबिधि शभत्र ि िथादहि गिथाउने

【मम्णत संम्ारको शत्णहरू बारे】
   यो सम्पबि वथा भवनको मम्णि संम्थािको शि्णहरूमथा िल उले्खखि Ⅱ「अपिथादको रूपमथा बिशेष अनुिंि」अनुसथाि िथाहेक भथाडथा भवनको मम्णि संम्थािको खि्ण िेहोनवे 
सथािथािण बनयमको बििथािको प्रयोग गछ्ण , अकको शब्दमथा
・ भथाडथामथा ललने ब्यक्तिको अशभप्रथाय, असक्षमिथा, हेिबविथािको कि्णव्य उल्ङ्घन, अन्य सथामथान्य प्रयोग बवधिहरू र्प हुने गिटी प्रयोग गिे अनुसथाि नोक्सथानटी आददको िथािेमथा 

भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले िेहोनदै पनवे खि्ण हुनछ । िस्णर्, भूकम्प प्रकोप आददको असंभव िलिथाट भएको नोक्सथानटी, मथाधर्ल्ो िल्थामथा िस्े आवथासटी आदद भथाडथामथा ललने 
ब्यक्तिसँग सम्बन्ध नभएको िेस्ो पक्षदथािथा गिेको नोक्सथानटीको िथािेमथा भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले िेहोनु्ण पददैन।

・ भवन, उपकिण आददको प्रथाकृबिक हथास, नोक्सथानटी आदद(समयमथा परिवि्णण)ि भथाडथामथा ललने ब्यक्तिको सथािथािण प्रयोग अनुसथाि उत्पन्न नोक्सथानटीआदद(सथामथान्य 
नोक्सथानटी)को िथािेमथा भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले िेहोनु्ण पनवे खि्ण हुनछ ।

  त्यो ठोस बिषयमथा भूमम मन्तथालय, पूवथा्णिथाि ि परिवहनको「मम्णि संम्थाि िथाट आएको समस्था ि गथाइ्णड लथाइन(पुनबः संशोधिि संस्िण)」मथा आिथारिि भएि बनण्णयलथाइ्ण 
अलग्ै िथाललकथा 2 को अनुसथाि हो िि, त्यो रूपिेखथा िल उले्खखि Ⅰ अनुसथाि हुनेछ 
Ⅰ　यो सम्पनत वा भवनको मम्णत संम्ारको शत्णहरू
(िि नथागरिक कथानुन िथािथा 90को लथाइनमथा उपभोतिथा अनुिंि कथानून िथािथा 8, िथािथा 8 को 2, िथािथा 9 ि िथािथा 10 मथा असि नगनवे बिषयसूचि  सम्बन्न्ध िल Ⅱको 
「अपिथादको रूपमथा बिशेष अनुिंि」को बििथाििथािथा भएको अवस्थामथा त्यो बिषय अनुसथाि हुनेछ।

   1 भथाडथामथा ददने ि ललने ब्यक्तिको मम्णि संभथाि भथागको िथाललकथा 

क)  भयथा्णङ, ििन्था आददको सयतूि प्रयोगको भथागमथा सथामथानहरू िथाख्ने 
ख)  भयथा्णङ, ििन्था आददको सयतूि प्रयोगको भथागमथा वोड, पोष्ि आददको बिज्थापन 

प्रदश्णनटी गनवे
ग)  हेन्णको लथागटी सथानो ििथा, मथाछथा आदद स्पष् रूपमथा लछमेदकहरूलथाइ्ण समस्था नगनवे 

जनथावि िथाहके कुकुि, बििथालो आददजनथावि(अलग् ैिथाललकथा िथािथा 1को उपिथािथा 5 
मथा उले्ख गिेकथा जनथावि िथाहके)पथालने 

क)  शशष्णक 5 मथा उले्खखि संगै िस्मेथा नँयथा संगै िस् ेभनेि र्प गनवे(जन्मकेो िच्था 
िथाहके )

ख)  1 मदहनथा भन्था िदद बनिन्ति गिेि यो सम्पबि वथा भवनमथा निहने 

फ्जूको प्रबिस्थापन
िथािथा पैदकंग, फे्मको प्रबिस्थापन
िथार्रूम आददको ििि िक्था, िेन प्रबिस्थापन
लथाइट िल्ब, फ्ोिोसेंट लथाइटको प्रबिस्थापन
अन्य लथागिहरू अललकबि मम्णि संभथािमथा

अलगै् ताललका धारा 1 ( धारा 8 को उपधारा 3 सँग सम्बन्न्ध)

अलगै् ताललका धारा 5(धारा 15 को सम्बन्ध)

अलगै् ताललका धारा 2 (धारा 8 को उपधारा 4 सँग सम्बन्न्ध)

अलगै् ताललका धारा 3(धारा 8 को उपधारा 5 सँग सम्बन्न्ध)

अलगै् ताललका धारा 4(धारा 9 को उपधारा 5 सँग सम्बन्न्ध)

भथाडथामथा ददने ब्यक्तिले िेहोनवे कुिथा

1.  जथापथाबनज िकटटी पल्थाउने, िथाललकथा परिवि्णन(बिशेष नोक्सथानटी छैनदकभनेि 
यस पलछ िसोिथास गनवे िथाधसन्थालथाइ्ण सुबनजचिि गन्ण)

2. फ्ोरिंगको वथाक्स लगथाउने
3. फनथीिि स्थाबपि गिे अनुसथाि भूइ्ण, कथापवेट िरेिने, स्थापनथा टट्ेस
4.  जथापथाबनज िकटटीको िंग फिक फ्ोरिंगको िंग पबन झनवे(सनशथाइन, भवनको 

संििनथाको दोषहरू अनुसथाि िथाष्णक पथानटी िुदहने आदद उत्पन्न हुने कुिथा
 

1.  दटशभ, दफ्ज आददको भथागहरूमथा अध्यथािो हुने(िर्थाकधर्ि इलेक्ट्ट्क स्क्ण )
2.  पखथा्णलमथा टथाधसएको पोस्ि  ि चित्रहरुको िेकड्ण
3.  शभतिथामथा र्म्बनेलहरू, बपनको प्थाल(अडििग्थाउन िलको 

परिवि्णनअनथावश्यकको स्स्िथा)
4.  एयि कंडटीशबनंग(भथाडथामथा ललनेको स्थाममत्व)जडथान अनुसथािशभतिथामथा बपनको 

प्थालको टट्ेस
5.  क्सको िंग परिवि्णन(घमथाइलो प्रथाकृबिक घटनथाको कथािण अनुसथाि)

【भरू्ण(जापाननज चकटी・फ्ोररंग・गलैचँा, आदद)】

【भभतिा, कोसी(क्रस आदद)】

भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले िेहोनवे कुिथा

1.  कथापवेटमथा बपयपदथा्णर् आदद पोखखएमथा सुकथाउने कुिथा अनुसथाि कच्थाकुच्था 
खखयथाको दथाग(पोखख सकेको कुिथा ललन नममलेको अवस्थामथा)

2.  दफ्जको िलको खखयथाको दथाग(खखयथाको दथाग हटथाएि भूइ्णमथा फोहि आददको 
नोक्सथानटी भएमथा 

3.  िसथाइ सिथाइ दक्यथाकलथाप आददिथाि उत्पन्न दथाग
4.  फ्ोरिंगको िंग झिेको(भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले ध्यथान नददइ िषथा्णमथा कुदलिएि 

आएको कुिथा अनुसथाि

1.  भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले प्रते्यकथा ददनको सिसफथाइ्णमथा लथापिवथाहटीको कथािण 
भथानछथाको िेलको दथाग(प्रयोग पलछ हथाि फोहि, सोट ि िेल िथाधसएको 
अवस्थामथा)

2.  दथागको बवस्थािको हल्कथा, दथाग संवेदनशटीलिथालथाई िेवथास्था गनवेकथािणले 
दथागको बवस्थाि(भथाडथामथा ददने ब्यक्तिलथाइ्ण सूिनथा नददइ लथापिवथाहटीकथा 
कथािण शभतिथाहरु आददमथा फोहि नै िथाखेको अवस्थामथा)

3.  एयि कन्न्डसनिथाट पथानटी िुहथावट ि भथाडथामथा ललने ब्यक्तिको लथापिवथाहटीकथा 
कथािण शभतिथामथा फोहि

4.  िुिोट लगथायिको सुिथी गन्ध(िूम्पथान मनपिथाउने
 अनुसथाि क्स आददको िंग परिवि्णन गरि गंि आएको अवस्थामथा)
5.  शभतिथामथा दकल्थाको प्थाल, पेंिको प्थाल(भथािटी वस्ुहरू झुण्थाउनको लथामग 

ठोकेको सथामथानले आिथािभूि िोड्णको पुनर्नमथा्णणको आवश्यक हुनछ) 
6.  भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले कोशटीमथा सटीिथा िथाखेको प्रकथाश उपकिण को बनशथान
7.  शभतिथामथा जर्थाभथाबि लेखे् मनसथायले भएको क्षबि

1.  स्थाइड ढोकथाको प्रबिस्थापन(बवशेष गिटी क्षबिग्स् नभएको भनटी सूबनदर्िि 
गिटी पलछ बनवथासमथा िस् आउनेलथाइ्ण सुिशक्षि गन्ण)

2. भूकंपमथा क्षबिग्स् ग्लथास
3. िथाि ग्लथासको क्यथाक(संििनथा अनुसथाि स्थाभथाबवक रूपमथा देखखएको)

1.  बवशेष सिसफथाई ब्यक्तिहरूद्थािथा घि सिै भथाग मथा सफथाई(भथाडथामथा ललने 
ब्यक्तिले सिै सिसफथाई गिेको अवस्थामथा)

2.  एअि कंडटीशनिको आन्तरिक सफथाई(िुम्पथानको गन्ध आदद नभएको 
अवस्थामथा)

3. गन्ध मथानवे औषधि(भथान्सथा ि टोइलेट)
4.  खुलथा िथार्टि, िथार्टि आदद प्रबिस्थापन(क्षबिग्स् नभएको भनटी 

सूबनदर्िि गिटी पलछ बनवथासमथा िस् आउनेलथाइ्ण सुिशक्षि गन्ण)
5. सथािँो परिवि्णन(क्षबिग्स्, सथािँो नहिथाएको अवस्थामथा
6.  उपकिण यन्तको बिग्ने, प्रयोग गन्ण नममलने(उपकिणको समयथावधिको 

कथािण)

【फननीचरआदद,स्ारड ढोका,स्म् आदद】

【उपकरर, अन्य】

1.  पथातिु जनथावि द्थािथा स्म्हरू आदद स्क्रयथाि, गन्ध(पथातिु जनथावि द्थािथा 
स्म्हरू, क्ोस आददमथा स्क्रयथाि ि गन्ध भएको अवस्थामथा) 

2. शभतिथामथा जर्थाभथाबि लेखे् मनसथायले भएको क्षबि

1.  ग्थास स्ोभ िथाख्े ठथाउ, वथाटरिलेटिको िेल दथाग, दटन(भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले 
सिसफथाइ्णमथा लथापिवथाहटी गिेको परिणथामले उत्पन्न फोहिको अवस्थामथा)

2.  िथार्, टोइलेट, िेधसनमथा पथानटीको दथाग, खखयथाआदद(भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले 
सिसफथाइ्णमथा लथापिवथाहटी गिेको परिणथामले उत्पन्न फोहिको अवस्थामथा) 

3.  दैबनक अनुचिि हेिबविथाि वथा प्रयोग िरिकथाको उल्ङ्घनले उपकिण 
क्षबिग्स् हुनु 

4. सथािँो हिथाइएको वथा बिग्ेको कथािणले परिवि्णन
5. भथाडथा आवथासको िगैिथामथा िोबपयको िेिै मोटो घथासँ समस्था  

पदहलो पक्ष:

दोस्ो पक्ष:

धारा 15 स्बः रच्ा िारेजी बेलामा मम्णत संभार
1.  दोस्ो पक्षले सथािथािणियथा प्रयोग गिेपलछ उत्पन्न हुने यो सम्पचति वथा 

भवनको क्षबि ि समय ह्थास िथाहेक यो सम्पचति वथा भवनको मम्णि संभथाि 
गनवे पछ्ण  । िि, दोस्ो पक्षको त्रुदटको  कथािणले नभएको सम्बन्धमथा 
मम्णि संभथाि नगिे पबन हुनछ ।

2.  पदहलो पक्ष ि दोस्ो पक्षले यो सम्पचति वथा भवन स्बः इच्था खथािेजटी 
अनुसथाि किथाि अनुिंिको िेलथामथा बवशेष प्रथाविथान िनथाइएको 
अवस्थामथा यस बवशेष समझौिथा सदहि अलग्ै िथाललकथाको िथािथा 5 मथा 
बनिथा्णरिि कुिथाको आिथािमथा दोस्ो पक्षले गनवे मम्णि संभथािको बिषय ि 
िरिकथाको िथािेमथा छलफल गनवे

धारा 16 भवन प्रवेश
1.  पदहलो पक्षले यो सम्पचति वथा भवनको आगलथागटी िोकर्थाम संििनथा 

संिक्षण ि अरू यो सम्पचति वथा भवनको लथामग प्रिंिनको बवशेष 
आवश्यक भएको िेलथामथा पदहलेनै दोस्ो पक्षको स्कृबि ललएि  यो 
सम्पचति वथा भवनशभत्र प्रवेश गन्ण सदकनछ ।

2.  दोस्ो पक्षले उपयूति कथािण भएको अवस्था िथाहेक अधघल्ो शशष्णकको 
बनिथा्णरिि आिथािमथा पदहलो पक्षको भवन प्रवेश अस्टीकथाि गन्ण सदकदैंन 
।

3.  यो किथाि अनुिंि समथाप्ति पलछ यो सम्पचति वथा भवनको भथाडथा ललज गनवे 
ब्यक्ति ि यो सम्पचति वथा भवनको प्रयोग गन्ण िथाहनेले पूवथा्णवलोकन गनवे 
िेलथामथा पदहलो पक्ष ि पूवथा्णवलोकन गनवेले पदहलेनै दोस्ो पक्षको स्कृबि 
ललएि यो सम्पचति वथा भवनशभत्र प्रवेश गन्ण सदकनेछ ।

4.  दहलो पक्षले आगलथागटी हेन ि फैलथाउनिथाट जोगथाउन उपथायहरू आवश्यक 
भएको अवस्थामथा पदहलेनै दोस्ो पक्षको स्कृबि नललएपबन यो सम्पचति 
वथा भवनशभत्र प्रवेश गन्ण सदकनेछ । त्यो अवस्थामथा पदहलो पक्ष, दोस्ो 
पक्ष नभएको िेलथा प्रवेश गिेमथा दोस्ो पक्षलथाइ्ण प्रवेशको िथािेमथा पलछ 
सूचिि गनदै पछ्ण  ।

धारा 17 भाडामा ग्ारेन्टरको प्रस्ाव गनदे ग्ारेन्टी 
भथाडथामथा ग्थािेन्टिको प्रस्थाव गनवे ग्थािेन्टटीको प्रयोग गनवे अवस्थामथा भथाडथामथा 
ग्थािेन्टिको प्रस्थाव गनवे ग्थािेन्टटीको बिषयसूचिको िथािेमथा अलग्ै बनिथा्णरिि 
भइ पदहलो पक्ष ि दोस्ो पक्षले यो किथाि अनुिंि गनवे िेलथामथा सँगै ग्थािेन्टटी 
प्रयोगको लथामग आवश्यक प्रदक्यथा अपनउनु पछ्ण  ।

धारा 18 पुनबः करार अनुबंध
1.  पदहलो पक्षले पुनबः किथाि अनुिंिको बििथाि भएको िेलथा िथािथा 2 को 

उपिथािथा 3 मथा बनिथा्णरिि अनुसथाि सूचििको पत्र त्यदह िेलथा नोदटस गनु्ण 
पनवे ।

2.  पुनबः किथाि अनुिंि गिेको िेलथामथा  िथािथा 14 को पूव्ण बनिथा्णरिि 
प्रथाविथानमथा लथागू नगनवे । त्यो िेलथा यो किथाि अनुिंिमथा मम्णि संभथािको 
दक्यथाकलथाप िथािे पुनबः किथाि अनुिंिसंग सम्बन्न्धि कथाय्ण भथाडथा ललजको 
अवधि समथाप्ति हुने ददन सम्ममथा गनवे ि दडपोजजट िकम दफिथा्ण सन्भ्णमथा 
स्बः इच्था खथािेजटी भएको िेलथामथा िथािथा 6को उपिथािथा 3मथा बनिथा्णरिि 
कुिथा अनुसथाि हुने ।

धारा 19 छलफल वा परामश्ण 
पदहलो पक्ष ि दोस्ो पक्षले यो किथाि अनुिंि पत्रमथा बनिथा्णिण नगिेको बिषय 
ि यो किथाि अनुिंिमथा उले्खखि बनयमको स्पबष्किणको िथािेमथा शंकथा 
उत्पन्न भएको अवस्थामथा नथागरिक कथानुन ,अरू बवबनयम ि अभ्थासको 
आिथािमथा िथाम्ो बवश्वथास ललएि छलफल गिटी समथािथान गनवे

िथािथा 20 बवशेष बिषय खडि
िथािथा 19 सम्मको बनिथा्णरिि प्रथाविथान िथाहेक यो किथाि अनुिंिको बिशेष 
किथािको िथािेमथा लि उले्खखि अनुसथाि गनवे
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1817 बििेकथा वष्णहरूआददको बविथाि

एकथाइ मूल्(येन)इकथाइ्णधसधिथान्त एक पन्नथा एकथाइमथा
(क्षबिग्स् भथाग िेिै पथानथाहरू भएमथा त्यो पथानथाहरूको 
संख्यथा ( उल्ो दक सुल्ोमथा परिवि्णन गिटी क्षबिकोमथा  
बनभ्णि गद्णछ)

िग्ण मम एकथाइको  बििथािमथा भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले 
गिेको क्षबिको िैिे भथाग सदहि कुनै एक भथाग सम्म 
प्रबिस्थापन लथागि भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले िेहोनवेको 
रूपमथा अपरिहथाय्ण हुनछ।

1 पथानथा इकथाई

मम्णि भथाग, प्रबिस्थापन समथान लथागि

1 वटथा इकथाई

मम्णि भथाग
हिथाएको अवस्थामथा धसलेंडि प्रबिस्थापन सदहि 
जोदडने।

प्रबि सथाइट, वथा समू्पण्ण िसेको कोठथा

िूम्पथान आददको अनुसथाि  िसेको कोठथा भि क्ोस 
लगथायि सूर्िजन्य गन्धले िंग परिवि्णन गिटी 
 गन्ध भएको अवस्थामथा समू्पण्ण कोठथाको सफथाई वथा 
प्रबिस्थापन लथागि भथाडथामथा ललने  ब्यक्तिले िेहोनवे 
कुिथालथाई उचिि सोिकथा रूपमथा ललइएको छ।

क्षबि आदद िेिै स्थानहरुको मथामलथामथा, पूिथा िस् े
कोठथा

धसधिथान्त  िग्ण मम इकथाई
क्षबि आदद िेिै स्थानहरुको मथामलथामथा, पूिथा िस् े
कोठथा

(जथापथाबनज िकदट सूतिो)
बििेकथा वष्णहरूको बविथाि नगनवे

(शभतिथा〔क्स〕)
6 वष्णमथाअवशशष् मूल्को रूपमथा 1 येनले 
िेहोनवेअनुपथािमथा गणनथा गनवे।

(स्थाइड ढोकथाको पेपि, शोजटी पेपि)
बििेकथा वष्णहरूको बविथाि नगनवे

(उपकिण यन्त)
उपयोगटी समयथावधििथाट अवशशष् मूल्को रूपमथा 1 
येनले सटीिथा लथाइन(वथा वक् लथाइन)मथानेि 
िेहोनवेअनुपथािमथा गणनथा गनवे

(स्थाइड ढोकथा, शोजटी आददको दफदटंग भथाग, स्म्हरू)
बििेकथा वष्णहरूको बविथाि नगनवे

सथाँिो हिथाएको अवस्थामथा बििेकथा वष्णहरूको बविथाि 
नगनवे ।प्रबिस्थापन समथान लथागि भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले 
िेहोनवे

बििेकथा वष्णहरूको बविथाि नगनवे । भथाडथामथा ललने 
ब्यक्तिले िेहोनवे िथादह सिै  सिसफथाई नगिेको 
अवस्थामथा सथाइट वथा समू्पण्ण िसेको कोठथाको सफथाई 
लथागि ििथािि भथाडथामथा ललनेले िेहोनु्ण  पनवे 

(जथापथाबनज िकदट भइ्ण・गलैिँथा・कुशन फश्ण)
6 वष्णमथाअवशशष् मूल्को रूपमथा 1 येनले 
िेहोनवेअनुपथािमथा गणनथा गनवे

(फ्ोरिंग)
मम्णिमथा बििेकथा वष्णहरूको बविथाि नगनवे।
(फ्ोरिंग फ्ोरिंग पूण्ण रूपमथा क्षबि आदद भएको 
त्यसलथाई परिवि्णन गनवे अवस्थामथा भवनको उपयोगटी 
समयथावधििथाट अवशशष् मूल्को रूपमथा 1 येनले 
िेहोनवेअनुपथािमथा गणनथा गनवे

भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले िेहोनवे यूबनट

जथापथाबनज िकदट

शभतिथा(क्स)

स्थाइड ढोकथा

उपकिण यन्त

स्म्हरू

सथाँिो

सफथाई
※ स था म था न्य स फ था इ्ण 

ि ि स था इ्ण छ ो ड् ने 
स म य स फ था ई ग न्ण 
िे व था स् था ग िे क ो 
अ व स् था म था म था त्र

िुिोट लगथायिको 
सुिथी गन्ध

गलैिँथा
कुशन फश्ण

फ्ोरिंग

िेहोनवे बिषयसूचि

लशक्षि स्थान

भूइ्ण

छि・शभतिथा

दफदटंग・स्म्हरू

उपक
िण

 · अ
न्य

सथामथान्य प्रयोग

मुख्य गेट・ििन्था

भथान्सथा・दकचिन

खुल्था िथार्रूम・
मुख िुने ठथाउ・टोइलेट

अन्य

※ यो इकथाई मूल् केवल एक अंन्थाजज भइ िसथाइ सनवे िेलथामथा भथाडथामथा ललने ि ददने दुवैले िेहोनवे अनुमथाबनि लथागि िकमको पदहिथानको लथामग मथात्र हो।
※ यसैले भथाडथामथा ललने ि ददने दुवैले एक अपसमथा छलफल गिटी बनमथा्णणको इकथाइ मुल्ले मम्णि संभथाि गनवेमथा बनजचिि हुनछ।

(यो सम्पबि वथा भवनलथाइ्ण आिथाि िनथाएि खथालटी कोठथामथा  「लशक्षि स्थान」,「इकथाइ्ण」,「एकथाइ मूल्(येन)」उले्ख गिटी प्रयोग  गनु्णहोस)
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 सफथाइ्ण ※

2  भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले िेहोनवे यबूनट 3 मम्णि संभथािको बनमथा्णण ि स्थापनथा पुस्स्कथा इकथाइ्ण

उपकिण आददको बििेकथा वष्णहरू ि भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले िेहोनवे अनुपथाि(सेवथा वष्ण अवधि 6 ि 8 वष्ण,धसिथा-लथाइन बवधिको अवस्थामथा)
भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले िेहोनवे अनुपथाि(मम्णल संभथािको दथाययत्व भएको अवस्थामथा)
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अधघल्था बििेकथा िष्णको संख्यथा
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II. अपिथादको ि ूपमथा वदशेष अनुि ंि

 मम्णि संभथाि सम्बन्धटी लथागिको सथामथान्य धसधिथान्तको रूपमथा मथाधर् उले्खखि अनुसथाि हुनेछ । िि भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले अपिथादको रूपमथा िल उले्खखि खि्णको 
िथािेमथा भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले िेहोनवे कुिथामथा सहमबि हुनुपछ्ण  । (िि, नथागरिक कथानुनको िथािथा 90को लथाइनमथा  उपभोतिथा अनुिंि कथानून को िथािथा 8, िथािथा 8 को 
2, िथािथा 9 ि िथािथा 10 मथा बविोि नगरिने बिषयिस्ुमथा   सटीममि छ ।
(पेन्न्डङमथा मूलिबः मूलिबः भथाडथामथा ददने ब्यक्तिले िेहोनवे खि्ण, बवशेष रूपमथा भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले िेहोनवे कथािणहरू)

　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

पदहलो पक्ष :
दोस्ो पक्ष   :
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िेकड्ण नथाम,छथाप ि कोलम

 
िल उले्खखि भथाडथामथा ददने ब्यक्ति(पदहलो पक्ष)ि भथाडथामथा ललने ब्यक्ति(दोस्ो पक्ष)बिि यो सम्पबि वथा भवनको िथािेमथा मथाधर् उले्खखि अनुसथाि भथाडथा 
ललजको किथाि अनुिंि गिेको प्रमथाणको रूपमथा यो किथाि अनुिंि पत्रको 2 प्रबिललपटी िनथाइ पदहलो पक्ष ि दोस्ो पक्ष बििको िेकड्ण नथाम,छथाप ललएि प्रत्यकले 
एक एक प्रबिललपटी ललइ सूिशक्षि िथाख्े ।

         हेइसेइ्ण                       सथाल                       मदहनथा                       िथारिक

      भथाडथामथा ददने   ठेगथानथा〒 
      ब्यक्ति(पदहलो पक्ष) नथाम
   फोन नं

      भथाडथामथा ललने   ठेगथानथा〒 
      ब्यक्ति(दोस्ो पक्ष) नथाम
   फोन नं

      ब्ोकि  इजथाजिपत्रनम्बि〔　　　　〕  गवन्णि ・ भूमम ि संििनथा परिवहन मंत्रटी(                      )
       िथािथा      नं
       ब्यथापथािटी  
      प्रोक्सटी  कथायथा्णलय स्थान 
   कम्पनटी नं(नथाम) 
   प्रबिबनधिको नथाम 
   आवथासटीय भवन बनमथा्णण लेनदेन किथा्ण दिथा्ण नम्बि〔　　　　〕गवन्णि िथािथा      नं
  
         नथाम 

संयतुि ग्थािेन्टि मथानवअधिकथाि किथाि अनुिंि प्रयोग गनवे अवस्थामथा िल उले्खखि अनुसथाि िेकड्ण, नथाम ि छथाप कोलममथा परिमथार्जि 
गनु्णहोस ।

1. 「िल उले्खखि भथाडथामथा ददने ब्यक्ति(पदहलो पक्ष)ि भथाडथामथा ललने ब्यक्ति(दोस्ो पक्ष)बिि यस भवनको िथािेमथा मथाधर् उले्खखि किथाि ललज 
अनुिंि बनिथा्णरिि गिथाउने कुिथालथाइ्ण प्रमथाशणि गिथाउन, यो किथाि अनुिंि पत्र 2 प्रबि िनथाइ्ण पदहलो पक्ष ि दोस्ो पक्षको िेकड्ण, नथाम ि छथाप 
कोलमलथाइ्ण प्रते्यकको एक एक प्रबि िथाख्े,」「िल उले्खखि भथाडथामथा ददने ब्यक्ति(पदहलो पक्ष)ि भथाडथामथा ललने ब्यक्ति(दोस्ो पक्ष)बिि यस 
भवनको िथािेमथा मथाधर् उले्खखि किथाि ललज अनुिंि बनिथा्णरिि गिथाउने अर्वथा पदहलो पक्षसँग संयुति ग्थािेन्टि(दहनोए)मथाधर् उले्खखि दोस्ो 
पक्षको कथाय्णको ग्थािेन्टटी किथाि बनिथा्णरिि गिथाउने कुिथालथाइ्ण प्रमथाशणि गिथाउनको लथामग यो किथाि अनुिंिको 3 प्रबि प्रबिललप िनथाइ्ण पदहलो पक्ष ि 
दोस्ो पक्षको दहनोए िेकड्ण नथाम ि छथापको प्रते्यकको एक एक प्रबि िथाखे् 」कुिथामथा परिवि्णन गनु्णहोस ।

2.भथाडथामथा ललने ब्यक्ति(दोस्ो पक्ष)कोलमको िल बनम् कोलम र्प गनु्णहोस ।

संयतुि ग्थािेन्टि(दहनोए)  ठेगथानथा   〒
   नथाम                            
   फोन नंिि
   अधिकिम िकम

20बनयममि भथाडथामथा आवथास मथापन किथाि अनुिंि पत्र

（4）बनयममि भथाडथामथा आवथास मथापन किथाि अनुिंि पत्र

शशष्णकहरू

（1）भथाड ललजको लक्ष्य

संलग्न 

सुबविथाहरू

पथार्कग स्ल

ढल बनकथास प्रणथालटी
जल आपूर्ि 
ग्थाँस
उपलब्ध बिजुलटी क्षमिथा 

सथािो
डेललभिटी िक्स
मेल िक्स
इन्टिनेटको लथामग

स्लटीय दडजजटल प्रसथािणको लथामग･ 
CATV को लथामग

अटोलक
अरू सुबििथायुति उपकिणहरू
एयि कंडटीशबनंग उपकिण
ग्थास स्ोव･इलेक्ट्ट्क कुकुि･अइ एि कुकि

वथाधसङ्ग मेशशन स्थान
हट-पथानटी आपूर्ि सुबविथा

वथास िेधसन
नुहथाउने स्थान
िथार्रूम
टोइलेट

आ
वथास ख

डि
भ

वनक
ो नथाम・

स्
थान आ

दद

नथाम

स्थान

भवनको िनथावट

संयूति िनथावट

नथागथािथािे

एकल िथािे

अन्य

संििनथा

एकथाइ संख्यथा

कथाठ

गैि कथाठ (                     )
बनमथा्णण ममबि

एकथाइ

िल्था िनथावट

उपकिण आदद

क्षेत्र

घि नम्बि िल्था योजनथाकोठथा नं

             िग्ण मम.（यस िथाहेक िथालकोबन  　　　　　　　 िग्ण मम.）

（ 　　 　　）एलदडके･दडके･के/ वथान रूम/ 

समथावेश・समथावेश छैन
समथावेश・समथावेश छैन
समथावेश・समथावेश छैन
समथावेश・समथावेश छैन
समथावेश・समथावेश छैन
समथावेश・समथावेश छैन

              पे्टफथाम्ण(स्स्बि ख्यथा :               )
              पे्टफथाम्ण(स्स्बि ख्यथा :               )
              पे्टफथाम्ण(स्स्बि ख्यथा :               )

छ(सथाि ्वजनदक ढल･सेप्टद ट ्यथा ंक)･छैन
मुल िथािथामथा प्िि्यक्ष जडथान･पथानटी ट्यथा ंकटी･इनथाि पथानटी
छ  (धसदट ग्थाँस･प्रोपेन ग्थाँस)･छैन
(　　　　　　) अन्िे

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

（सथािो नं.                   ・               वटथा）

बवशेष प्रयोग(फ्श・बिनथा फ्श)・सयुति प्रयोग(फ्श・बिनथा फ्श)

सथाइकल पथार्कग क्षेत्र
िथाइक पथार्कग क्षेत्र
सथामथान िथाख्े क्षेत्र 
बिशेष िगैंिथा

सथाल
ठूलो मथात्रथामथा मम्णि 

(          )िष्ण
कथायथा्णन्वयन
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21（2）किथाि अनुिंि अवधि

（3）भथाडथा िकम आदद

शुरू ममबि 

भथाडथा・सथामथान्य सेवथा शुल्क

भथाडथामथा ददने ब्यक्ति
(कम्पनटीको नथाम・

प्रबिबनधिकिथा्ण)

व्यवस्थापन एजेन्ट 
(कम्पनटीको नथाम・

प्रबिबनधिकिथा्ण)

नथाम

भवन मथाललक

आपिकथालटीन सम्पक्ण

　※भथाडथामथा ददने ब्यक्ति ि भवनको मथाललक फिकको अवस्थामथा, िल उले्खखि कोलम देखथाउने

सथाल                मदहनथा                िथारिक

भुतिथानटी म्थाद

           िष्ण               मदहनथा

भुतिथानटी बवधि

ठेगथानथा 〒
नथाम                                      फोन नं

स्थान 〒
नथाम                                      फोन नं
भथाडथा आवथास व्यवस्थापन एजेन्ट दिथा्ण नम्बि         ल्थाडि, इनफ्थास्ट्क्चि ि टट्थासंपोट्णको मंत्रटी(            )िथािथा              नं

(नथाम) (नथाम)    (िष्ण)           िष्ण
(नथाम)    (िष्ण)           िष्ण
(नथाम)    (िष्ण)           िष्ण

                                      जम्मथा संख्यथा     जनथा

(िष्ण)              िष्ण

(फोन नंिि)

भथाडथामथा ललने ब्यक्ति सँगै िसोिथास गनवे ब्यक्ति

ठेगथानथा 〒
नथाम                                      फोन नं

ठेगथानथा 〒
नथाम                                      फोन नं                                  भथाडथामथा ललने संग सम्बन्ध

समथाप्ति ममबि

भथाडथा

सथामथान्य सेवथा शुल्क

डटीपोजजट िकम

संलग्न सुबविथाको प्रयोगशुल्क

अन्य

भथाडथा िकम         मदहनथा लगभग 
                               येन

सथाल                मदहनथा                िथारिक सम्म

                    येन

                    येन

यो मदहनथाको भथाग・अकको 
मदहनथाको भथागको प्रते्यक मदहनथा  

      िथारिक सम्म
यो मदहनथाको भथाग・अकको 
मदहनथाको भथागको प्रते्यक मदहनथा  

      िथारिक सम्म

िकम 
ट्िथासफि,
िै ंक खथािथा 
ट्िथासफस 
अर्वथा
ल्यथाएको

टट्थासफि गनवे बवतिटीय संस्था नथाम :

ििि : सथािथािण・िण्ति
खथािथा नं :
खथािथावथालथाको नथाम :
टट्थान्सफि शुल्क बिनवे ब्यक्ति : भथाडथामथाददने
・भथाडथामथा ललने

ल्थाउने स्थान :

（4）भथाडथा ददने ब्यक्ति ि व्यवस्थापन एजेन्ट

（5）भथाडथामथा ललने ब्यक्ति ि सँगै िसोिथास गनवे ब्यक्ति

（6）भथाडथाको कथाय्ण ग्थािेन्टटी गिेको कम्णिथािटीको कुिथा प्रस्ुि गनवे

   

  

भथाडथाको कथाय्ण ग्थािेन्टटी गिेको  

कम्णिथािटीको कुिथा प्रस्ुि गनवेको 

ग्थािेन्तटी

स्थान 〒
ब्यथापथािटीक निि(नथाम )                           फोन नं
भथाडथाको  कथाय्ण  ग्था िेन्टटी  ग िेको   कम्णिथाि टीको  दिथा्ण  नं               भू मम,  इनफ्थास्ट्क्चि ि टट् थांसपोट्णको 
मंत्रटी(             )िथािथा                 नं

(किथाि अनुिंि अवधि सूचििगनवे पनवे अवधि   सथाल   मदहनथा   िथारिकिथाट   सथाल   मदहनथा   िथारिक सम्म ) 22
धारा 1 करार अनुबंधको ननधा्णरर
भथाडथामथा ददने ब्यक्ति(िल「पदहलो पक्ष」भनेि भबननछ)ि भथाडथामथा ललने 
ब्यक्ति(िल「दोस्ो पक्ष」भनेि भबननछ)ले, शशष्णक नं(1)मथा उले्खखि 
भथाडथा ललजको लदष्िि िस्ु(िल「यो सम्पबि वथा भवन」भनेि भबननछ)को 
िथािेमथा िल उले्खखि िुं दथाहरू अनुसथाि बनयममि भथाडथामथा आवथास मथापन किथाि 
अनुिंि (िल「यो किथाि अनुिंि」भनेि भबननछ)बनिथा्णिण गरिएको छ।

धारा 2 करार अवधध
1.  किथाि अवधि शशष्णक 2 मथा उले्ख गिेको छ ।
2.  यस किथािमथा अधघल्ो अनुचे्दमथा बनिथा्णरिि अवधिको म्थाद समथाति 

भएपलछ समथाप्ति ि नबिकिण  छैन। िि, पदहलो पक्ष ि दोस्ो पक्ष 
छलफल गिेि यस किथािको बनिथा्णरिि अवधिको म्थाद समथाति भएको 
भोललको ददन देखख नंयथा भथाडथा  किथाि (िल 「पुन किथाि」भबनन छ ) 
गन्ण सदकनछ । 

3.  पदहलो पक्ष िथािथा 1को अनुचे्द बनिथा्णरिि अवधिको म्थाद समथाति 
भएको 1िष्ण देखख 6 मदहनथा सम्मको अवधि (िल「नोदटस अवधि」
भबनन छ ) मथा दोस्ो पक्ष प्रबि अवधिको म्थाद समथाप्ति अनुसथाि भथाडथा 
किथाि समय सकेको कुिथा ललखखि रूपमथा सूचिि गरिनछ । 

4 .  पदहलो पक्षले अधघल्ो अनुचे्दमथा सूचिि नगिटीनहुने भथाडथा किथािको 
समथाप्ति दोस्ो पक्ष बनश्कनु अधिनै , दोस्ो पक्षले िथािथा 1 िमोजजम 
बनिथा्णरिि अवधिमथा म्थाद समथाति भएपलछ पबन यो भवन भथाडथामथा प्रयोग 
गन्ण सदकनछ । िि, पदहलो पक्षले दोस्ो पक्षलथाइ्ण बनिथा्णरिि अवधिमथा 
म्थाद समथाति भएको सूचिि गिेको अवस्थामथा त्यो सूिनथाको ददन देखख 
6 मदहनथा सम्म र्बपएको ददनमथा भथाडथा किथाि समथाति हुनेछ ।

धारा 3 प्रयोगको लक्ष्य
दोस्ो पक्षले आवसको प्रयोजनको लक्ष्यले लथामग मथात्र यो सम्पबि वथा 
भवनको प्रयोग गनु्ण पछ्ण  ।

धारा 4 भाडा रकम
1.  दोस्ो पक्षले शशष्णक नं(3)मथा उले्खखि गिेको कुिथालइ्ण आिथाि मथाबन 

भथाडथा िकम  पदहलो पक्षलथाइ्ण बिनवे पछ्ण ।
2.  1 मदहनथा नभएको अवधिको भथाडथा, 1 मदहनथामथा 30 ददनको रूपमथा 

दैबनकरी दहसथािको िकम हुनेछ ।
3.  पदहलो पक्ष ि दोस्ो पक्ष बिि िलको प्रते्यक नम्बिको 1 मथा मेल खथाएको 

अवस्थामथा, एक आपसमथा छलफल गिटी भथाडथा िकम परिमथार्जि गन्ण 
सदकनछ ।

   क)  जग्था अर्वथा भवनको अिथािमथा कि बनिथा्णिण ि अरू खि्णहरूभथािको 
र्पघट अनुसथाि भथाडथा िकम असमथान भएको अवस्थामथा

    ख)  जग्था अर्वथा भवनको मूल् वृमधि वथा मगिथावट ि अरू आर्र्क 
परिस्स्बिमथा परिवि्णन भए अनुसथाि भथाडथा िकम असमथान भएको 
अवस्थामथा

    ग)  समथान प्रकथािको भवनहरूको भथाडथा िकम िुलनथाले गदथा्ण भथाडथा िकम 
असमथान भएको अवस्थामथा

धारा 5 सामान्य सेवा शुल्क
1.  दोस्ो पक्षले प्रयोग गनवे भयथा्णङ, ििडिथा आदटी सथाझेदथािटी भथागहरूको 

मम्णि ब्यवस्थापनमथा आवश्यक उपयोमग खि्णहरू, पथानटी ि ढल शुल्क, 
सिसफथाइ्ण शुल्क आदटी (िल यसपलछ 「मम्णि लथागि」भनेि भबननछ) 
मथा पयथा्णति ममलथाउनको लथामग पदहलो पक्षले सथामथान्य सेवथा शुल्कको 
रूपमथा बििटी ददनु पछ्ण  ।

2.  अधघल्ो लेखको सथामथान्य सेवथा खि्ण शुल्क शशष्णक(3)मथा उले्खखि 
गिेको आिथािमथा बिनवे पनवेछ । 

3.  1 मदहनथा नभएको अवधिको सथामथान्य सेवथा खि्ण शुल्क, 1 मदहनथामथा 30 
ददनको रूपमथा दैबनकरी दहसथािको िकम हुनेछ ।

4.  पदहलो पक्ष ि दोस्ो पक्ष बिि िलको प्रते्यक नम्बिको 1 मथा मेल खथाएको 
अवस्थामथा, एक आपसमथा छलफल गिटी सथामथान्य सेवथा खि्ण शुल्क 
परिमथार्जि गन्ण सदकनछ ।

धारा 6 डडपोभजट रकम
1.  दोस्ो पक्षको यो किथाि अनुिंििथाट उत्पन्न उतििदथाययत्व िेहोनवेको रूपमथा 

शशष्णक(3)मथा उले्खखि गिे अनुसथाि दडपोजजि िकम पदहलो पक्षसँग 
हुनेछ ।

2.  यो किथाि अनुिंि अनुसथाि पदहलो पक्षले,  दोस्ो पक्षको उत्पन्न 
उतििदथाययत्व पूिथा नगिेको िेलथामथा दडपोजजट िकम दफिथा्ण मथाग गन्ण 

सदकनछ । यस्ो अवस्थामथा दोस्ो पक्षले यस भवनको किथाि खथािेजटी 
गनवे समय सम्म उतििदथाययत्वको भथाि ममले  सम्म दडपोजजट िकमको 
मथाग गन्ण सदकने छैन । 

3.  पदहलो पक्षले यो सम्पबि वथा भवनको किथाि खथािेजटीको िेलथामथा बिनथा 
दढलथा सिै दडपोजजट िकम दफिथा्ण गनदै पछ्ण  ।िि, यो सम्पबि वथा भवन 
खथािेजटीमथा नबििेको िथाकरी भथाडथा िकम िथािथा 15 मथा बनिथा्णिण गिेको 
मम्णि सम्थािको लथामग अवश्यक खि्ण बिन्ण िथाकरी, अरू यस किथाि 
अनुिंििथाट उत्पन्न दोस्ो पक्षले उतििदथाययत्व पथालन नगिेको अवस्थामथा 
पदहलो पक्षले दडपोजजट िकमिथाट घटथाएि िथाकरी िकम दफिथा्ण गनु्णपछ्ण  ।

4.  अधघल्ो शशष्णक वथा लेखको मथामलथामथा पदहलो पक्षले दडपोजजट 
िकमिथाट घटथाएको दथाययत्व िहनको बिविण दोस्ो पक्षलथाइ्ण स्पष् 
पथानु्णपछ्ण  ।

धारा 7 सामाभजक अपराधधक गनतनबधधहरूको उन्ूलन
1.  पदहलो पक्ष ि दोस्ो पक्ष बिि एकआपस प्रबि, बनम् प्रते्यक नम्बिको 

बिषयमथा प्रबििधििथा गनु्ण 
   क)  आफनु अधिकथािटीहरू अपिथाधिक गबिबििटी, अपिथाधिक गुटिंधिमथा 

संग्लन कम्पनटी, निथाम्था एसेम्बलमथा यसपलछ लछनवे ब्यक्ति अर्वथा 
त्यसकथा सदस्हरू(िल सथामूदहक भइ「सथामथाजजक अपिथाधिक 
गबिबिधि」भनेि भबननछ)नभएको कुिथा

    ख)  आफनै मुख्य अधिकथािटी(व्यथापथाि कथायथा्णन्वयन गनवे कम्णिथािटीहरु,धसइओ, 
कथाय्णकथािटी अधिकृि अर्वथा यसपलछ लछनवे ब्यक्ति भबननछ) िथादह 
सथामथाजजक अपिथाधिक गबिबिधिमथा निहेको कुिथा

    ग)  सथामथाजजक अपिथाधिक गबिबिधिको ब्यक्तिगि नथामको प्रयोग, यो 
किथाि अनुिंिमथा बनिथा्णिण गरिन्न ।

   घ)  आफनु अर्वथा िेस्ो ब्यक्ति प्रयोग गिेि बनम् दक्यथाकलथाप नगनवे कुिथा
   अ)  प्रबिवथादटीको बिरूद् खििनथाक व्यवहथाि वथा अपिथाधिक दहंसथा गनवे 

कथाय्णहरू
   आ)  झूटो अर्वथा पथावि प्रयोग गिेि प्रबिवथादटीको कथाय्णमथा हस्क्षप गनवे 

अर्वथा बवश्वसनटीयिथा नष् हुने कथाय्णहरू
2.  दोस्ो पक्षले पदहलो पक्षको स्टीकृबि छ यथा छैनसँग मिलि नगिटीकन 

यो सम्पचति वथा भवनको सिै अर्वथा कुनै भथाग, सथामथाजजक अपिथाधिक 
गबिबिधिमथा संलग्नलथाइ्ण भथाडथा ललजको अधिकथाि स्थानथान्तिण अर्वथा 
हस्थान्तिण गन्ण पथाउँदैन । 

धारा 8 प्रनतबन्ध अथवा धसममत ब्यवहार
1.  दोस्ो पक्षले पदहलो पक्षको ललखखि लेख अनुसथाि स्टीकृबि नललइ यो 

सम्पचति वथा भवनको सिै अर्वथा कुनै भथाग भथाडथा ललज अधिकथाि 
स्थानथान्तिण अर्वथा हस्थान्तिण गन्ण पथाउँदैन

2.  दोस्ो पक्षले पदहलो पक्षको ललखखि लेख अनुसथाि स्टीकृबि नललइ यो 
सम्पचति वथा भवनको बिस्थाि, मम्णि, स्थानथान्तिण,पुन बनमथा्णण अर्था्णि 
नँयथा दडजथाइन वथा यो सम्पचति वथा भवनको परिसिमथा बनमथा्णण सथामथाग्टी 
िथाख् पथाइने छैन ।  

3.  दोस्ो पक्षले सम्पचति वथा भवनको प्रयोगको क्ममथा अलग िथाललकथा िथािथा 
1 मथा उले्खखि गबिबिधि गन्ण पथाउनेछैन।

4.  दोस्ो पक्षले सम्पचति वथा भवनको प्रयोगको क्ममथा पदहलो पक्षको 
ललखखि लेख अनुसथाि स्टीकृबि नललइ अलग िथाललकथा िथािथा 2 मथा 
उले्खखि गबिबिधि गन्ण पथाउनेछैन

5.  दोस्ो पक्षले सम्पचति वथा भवनको प्रयोगको क्ममथा अलग् िथाललकथा िथािथा 
3 मथा उले्खखि गबिबिधि गनवे अवस्थामथा पदहलो पक्षलथाइ्ण सूचिि गनदै 
पछ्ण  ।

धारा 9 करार अनुबध अवधध भभत्रमा पररमाज्णन
1.  पदहलो पक्षले दोस्ो पक्षिथाट यो सम्पचति वथा भवन प्रयोग गिथाउनको 

लथामग आवश्यक परिमथाज्णनहरू गनदै पछ्ण  । परिमथाज्णनहरू को मथाग 
अनुरूप खि्णहरूको िथािेमथा  दोस्ो पक्षलथाइ्ण परिवि्णन गन्ण आवश्यक 
लथागेको कुिथामथा दोस्ो पक्ष ि त्यो िथाहेककथा केिथाहरूमथा पदहलो पक्षले 
िेहोनु्ण पनवेछ ।

2.  अधघल्ो शशष्णककथा प्रथाविथानकथा आिथारिि पदहलो पक्षले परिमथाज्णन गनवे 
सन्भ्णमथा पदहलो पक्षले शुरूमै त्यो िथािे दोस्ो पक्षलथाइ्ण सूचिि गनवे पछ्ण  
। यस्था अवस्थामथा दोस्ो पक्षले उचिि कथािण भएको अवस्था िथाहेक 
परिमथाज्णन कथाय्णलथाइ्ण  अस्टीकथाि गन्ण सदकन्न ।

3.  दोस्ो पक्षले यो सम्पचति वथा भवनशभत्र परिमथाज्णन गनु्ण पनवे कुिथा 
ठथाँउठथाँउमथा देखेको िेलथामथा पदहलो पक्षलथाइ्ण त्यो िेलथा नै परिमथार्जिको 
आवश्यकिथाको िथािेमथा छलफल गनवे ।  
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234.  अधघल्ो शशष्णककथा प्रथाविथानकथा आिथािमथा सूचिि गरिएको अवस्थामथा 
परिमथाज्णनको आवश्यकिथा िथादहए पबन निथादहए पबन पदहलो पक्षले 
उपयुति कथािण नभएि परिमथाज्णन नगिेको िेलथामथा दोस्ो पक्षले आफैले 
परिमथाज्णन गन्ण सदकनछ । यस परिमथाज्णनमथा मथाग भएको खि्णको िथािेमथा 
िथािथा 1 मथा उले्खखि गिेको छ ।

5.  दोस्ो पक्षले अलग्ै िथाललकथा अनुरूप िथािथा 4 मथा उल्ेखखि परिमथाज्णनको 
िथािेमथा िथािथा 1 मथा आिथारिि भइ पदहलो पक्षलथाइ्ण परिमथाज्णनको लथामग 
मथाग गनु्ण भन्था आफैं ले गन्ण सदकनछ । दोस्ो पक्षले आफैं ले परिमथाज्णन 
गनवे अवस्थामथा परिमथाज्णनको मथाग खि्ण दोस्ो पक्षले िेहोनु्ण पनवे ि पदहलो 
पक्षलथाइ्ण सूिनथा ि स्टीकृबि िथादहदैन ।

धारा 10 करार अनुबंधको िारेजी
1.  पदहलो पक्ष, दोस्ो पक्षिथाट िल उले्खखि उतििदथाययत्वको उल्ङ्घन 

गिेको अवस्थामथा पदहलो पक्षले उचिि समय हेिेि यस उतििदथाययत्व पूिथा 
गनवे सूिनथा बिनथा त्यो समयअवधिशभत्र यस उतििदथाययत्व पूिथा नगरिएमथा 
यो किथाि अनिंि खथािेज गन्ण सदकनछ ।

   क) िथािथा4, उपिथािथा 1 मथा बनिथा्णरिि भथाडथामथा भुतिथानटीको उतििदथाययत्व
   ख)  िथािथा5, उपिथािथा 2 मथा बनिथा्णरिि सथामथान्य सेवथा शुल्क भुतिथानटीको 

उतििदथाययत्व
   ग)  अधघल्ो शशष्णक1 मथा बनिथा्णरिि दोस्ो पक्षले खि्ण िेहोनवे 

उतििदथाययत्वहरू
2.  पदहलो पक्ष, दोस्ो पक्षिथाट िल उले्खखि उतििदथाययत्वको उल्ङ्घन 

गिेको अवस्थामथा पदहलो पक्षले उचिि समय हेिेि यस उतििदथाययत्व 
पूिथा गनवे सूिनथा बिनथा त्यो समयअवधिशभत्र यस उतििदथाययत्व पूिथा 
नगरिकन उतििदथाययत्वको उल्ङ्घन अनेसथाि यो किथाि अनुिंि 
बनिन्तििथा गन्ण मुन्स्ल भएको अनुभूबि भएमथा यो किथाि अनुिंि 
खथािेजज गन्ण सदकनछ ।

   क) िथािथा 3 मथा बनिथा्णरिि यो सम्पचति वथा भवनको प्रयोगको लक्ष्य नै 
दथाययत्व अनुपथालन 

   ख) िथािथा 8 मथा प्रते्यक शशष्णकमथा बनिथा्णरिि दथाययत्व( समथान िथािथा 3 मथा 
बनिथा्णरिि दथाययत्व अलग्ै िथाललकथा िथािथा 1को शशष्णक 6 िथाट 8 मथा 
उले्खखि दक्यथाकलथाप सँग सम्बन्न्धि कुिथालथाइ्ण हटथाउने)

   ग) अरू यस किथाि अनुिंि पत्रमथा बनिथा्णरिि दोस्ो पक्षको दथाययत्व  
3.  पदहलो पक्ष अर्वथा दोस्ो पक्षको अ आफनु िथािेमथा बनम् ललखखि कुनै 

सँग ममलन गएको अवस्थामथा त्यो पक्षहरूलथाइ्ण केदह सुिनथा नददइकन यो 
किथाि अनुिंि खथािेजटी गन्ण सदकनछ ।

   क) िथािथा 7 को उपिथािथा 1को प्रते्यकको बनिथा्णरिि कुिथालथाइ्ण असि गरिने 
िथास्बवकिथालथाइ्ण देखथाएको अवस्थामथा

   ख) किथाि अनुिंि गिटीएपलछ अ आफनु अर्वथा अधिकथािटीहरू सथामथाजजक 
अपिथाधिक गबिबिधिमथा सँलग्न भएको मेल खथाएको अवस्थामथा

4.  पदहलो पक्ष, दोस्ो पक्षले िथािथा 7 को उपिथािथा 2 मथा बनिथा्णिण गिेको 
दथाययत्वलथाइ्ण उल्ङ्घन गिेको अवस्थामथा अर्वथा अलग्ै िथाललकथा िथािथा1 
उपिथािथा 6 िथाट 8 सम्मको दक्यथाकलथापको अवस्थामथा केदह सुिनथा 
नददइकन यो किथाि अनुिंि खथािेजटी गन्ण सदकनछ।

धारा 11 दोस्ो पक्बाट िारेजी
1.  पदहलो पक्ष, दोस्ो पक्ष प्रबि असि गिथाउन कमबिमथा पबन 1 मदहनथा 

अगथादड खथािेजटी फथािथाम भिेि मनथाउने ि यस किथाि अनूिंि खथािेजटी गन्ण 
सदकनछ ।

2.  अधघल्ो शशष्णकको बनिथा्णरिि प्रथाविथानको िथावजूद दोस्ो पक्षले खथािेजटी 
फथािथाम भिेको ददन देखख 1 मदहनथाको भथाडथा िकम ( यस किथाि 
अनुिंिको खथािेज गिेपलछको भथाडथा िकम लगभग समथावेश) पदहलो 
पक्षिथाट बििथाउने अन्तग्णि खथािेजटी फथािथाम भनवे ददनिथाट दहसथाि गिटी 1 
मदहनथासम्मको अवधिमथा पदहलथा यस किथाि अनुिंिलथाइ्ण खथािेजटी गन्ण 
सदकनछ ।

धारा 12 केिह आंभशक नोक्ानी आददको कारर भाडा रकममा कटोती
1.  यो सम्पचति वथा भवनको केदह आंशशक नोक्सथानटी अरू बिशभन्न कथािणले 

प्रयोग गन्ण नसकेको अवस्थामथा त्यो दोस्ो पक्षको त्रुदटको कथािणले 
भएको िेलथामथा भथाडथा िकम त्यो प्रयोग गन्ण नसकेको भथागको अनुपथाि 
अनुसथाि िकम कटोिटी गरिनछ । त्यो अवस्थामथा पदहलो पक्ष ि दोस्ो 
पक्षलो िकमको कटोिटीको मथात्रथा समयवधि ि अन्य आवश्यक बिषयमथा 
छलफल गनवे

2.  यो सम्पचति वथा भवनको केदह आंशशक नोक्सथानटी अरू बिशभन्न कथािणले 
प्रयोग गन्ण नसकेको अवस्थामथा केवल िथाँकरी भथाग मथात्र दोस्ो पक्षले 
भथाडथा ललज उदे्श्यमथा पुगे्न कथाय्ण नसदकने िेलथामथा, दोस्ो पक्षले यो किथाि 
अनुिंि खथािेजटी गन्ण सदकने ।

धारा 13 करार अनुबंधको समाप्ति
यो किथाि अनुिंि यो सम्पचति वथा भवनको केदह आंशशक नोक्सथानटी अरू 
बिशभन्न कथािणले प्रयोग गन्ण नसकेको अवस्थामथा बनम् िरिकथाले समथाप्ति 
गनवे

धारा 14 िारेजी
1.  दोस्ो पक्षले यो किथाि समथाप्ति भएको ददन (पदहलो  पक्षको िथािथा 2 

उपिथािथा 3 मथा बनिथा्णरिि सूिनथा समथाप्ति   नगरिएको   अवस्थामथा 
संगैको िथािथा 4 मथा भएको बनिथा्णरिि समयको  सूचिि गिेको 6 मदहनथा 
क्स भएको ददन ) सम्ममथा  (िथािथा 10 मथा बनिथा्णरिि सूिनथाको अिथािमथा 
यस किथाि क्थानसल गरिएको अवस्थामथा िूरून्तै)  भवन किथािलथाइ्ण 
खथािेज नगिटी भएन । 

（6）संयुति ग्थािेन्टि ि अधिकिम िकम

संयुति ग्थािेन्टि

अधिकिम िकम

ठेगथानथा 　〒
नथाम                           फोन नंिि

धारा 17  संयुक्त ग्ारेन्टर
1.  को संयुति ग्थािेन्टि(िल「दहनोए」भनेि भबननछ), दोस्ो पक्ष सँग 

संयुति रूपमथा यस किथाि अनुिंििथाट भएको दोस्ो पक्षको कथाय्णको 
हजथा्णनथा िेहोिददने । यो किथाि अनुिंि नबिकिण गरिएको िेलथामथा पबन 
सहमबि जनथाउने ।

2.  अधिल्था शशष्णकको हजथा्णनथा िेहोनवे क्ममथा 6 शशष्णक ि िेकड्ण नथाम ि छथाप 
कोलममथा उले्खखि गरि अधिकिम िकमको धसमथानथा िय गनवे ।

3.  दहनोएको हजथा्णनथा िेहोने कथाय्णको बप्रस्न्सपल दोस्ो पक्ष अर्वथा दहनोए 
मिेको िेलथामथा बनजचिि गरिनछ ।

4.  दहनोएको उतििथाधिकथािटी भएको िेलथामथा पदहलो पक्षले दहनोएप्रबि 
बिनथा दढलथा भथाडथा िकम ि सथामथान्य िकमको कथािोिथाि इत्यथाददको 
भुतिथानटी अवस्था ि भुतिथानटी िथाकरी िकम, नोक्सथानटी क्षबिपूर्िको 
िकम इत्यथादद दोस्ो पक्षले सिै कथािोिथाि िकमसँग सम्बन्न्धि 
सूिनथाहरू पेश गनु्ण पनवेछ ।

संयुति ग्थािेन्टि मथानव अधिकथाि किथाि अनुिंि प्रयोग गनवे अवस्थामथा िथािथा 6 ि 17 को िल उले्खखि कुिथाहरूमथा परिवि्णन गनु्णहोस ।
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क)  आक्मनकथा िन्कु सेट, िलवथािहरू अर्वथा बिस्पोटक समथान, बपयोफोरिको खििथा 

भएको सथामथाग्टी आददको बनमथा्णण वथा भडिथािण गनवे  
ख)  ठूलो सुिशक्षि स्थान अरू वजन भएको ठूलो सथामथाग्टी आददको शभत्रथाउने वथा 

डेललभिटी गनवे
ग)  ढल पथाइपमथा जथाम गिथाउन सके् खथाध्यन्न पदथा्णर्हरूलथाइ्ण नलटीिथाट िगथाउने
घ) लथाउड भोल्ुममथा दट भटी, से्रियो जस्था सञ्थालन बपयथानो आदद प्रदश्णन गनवे
ङ)  जनथावि बवषथालु सप्ण आददको प्रते्यक्ष रूपमथा लछमेदकलथाइ्ण समस्थामथा पथानवे जनथावि 

पथालने कुिथा
ि)  यो सम्पचति वथा भवन सथामथाजजक अपिथाधिक गबिबिधिको कथायथा्णलय, अरू 

दक्यथाकलथापको आिथािको रूपमथा सेवथा गनवे
छ)  यो सम्पचति वथा भवन अर्वथा यो सम्पचति वथा भवनको वरिपरि कठोििथा वथा दहसंथात्मक 

व्यवहथाि गनवे अर्वथा पथावि देखथाउने कुिथामथा विपिकथा िथाधसन्थाहरू वथा आविजथाविकथा 
मथाबनसहरूलथाइ्ण असहज महसुस गिथाउने

ज)  यो सम्पचति वथा भवनमथा सथामथाजजक अपिथाधिक गबिबिधिमथा संलग्नलथाइ्ण िसथाइ अर्वथा 
लगथािथाि दोहोयथा्णएि सथामथाजजक अपिथाधिक गबिबिधि शभत्र ि िथादहि गिथाउने

क)  भयथा्णङ, ििन्था आददको सयतूि प्रयोगको भथागमथा सथामथानहरू िथाख्ने 
ख)  भयथा्णङ, ििन्था आददको सयतूि प्रयोगको भथागमथा वोड, पोष्ि आददको बिज्थापन 

प्रदश्णनटी गनवे
ग)  हेन्णको लथागटी सथानो ििथा, मथाछथा आदद स्पष् रूपमथा लछमेदकहरूलथाइ्ण समस्था नगनवे 

जनथावि िथाहके कुकुि, बििथालो आददजनथावि(अलग् ैिथाललकथा िथािथा 1को उपिथािथा 5 
मथा उले्ख गिेकथा जनथावि िथाहके)पथालने 

क)  शशष्णक 5 मथा उले्खखि संगै िस्मेथा नँयथा संगै िस् ेभनेि र्प गनवे(जन्मकेो िच्था 
िथाहेक )

ख)  1 मदहनथा भन्था िदद बनिन्ति गिेि यो सम्पबि वथा भवनमथा निहने 

फ्जूको प्रबिस्थापन
िथािथा पैदकंग, फे्मको प्रबिस्थापन
िथार्रूम आददको ििि िक्था, िेन प्रबिस्थापन
लथाइट िल्ब, फ्ोिोसेंट लथाइटको प्रबिस्थापन
अन्य लथागिहरू अललकबि मम्णि संभथािमथा

अलगै् ताललका धारा 1 ( धारा 8 को उपधारा 3 सँग सम्बन्न्ध)

अलगै् ताललका धारा 2 (धारा 8 को उपधारा 4 सँग सम्बन्न्ध)

अलगै् ताललका धारा 3(धारा 8 को उपधारा 5 सँग सम्बन्न्ध)

अलगै् ताललका धारा 4(धारा 9 को उपधारा 5 सँग सम्बन्न्ध)

पदहलो पक्ष:

दोस्ो पक्ष:

2.  दोस्ो पक्ष , अधघल्ो अनुचे्दमथा बनिथा्णरिि  गरि  खथािेज  गनवे िेलथा 
खथािेज गनवे ददनको अगथादड पदहलो पक्षले सूचिि नगरि हुदैन ।

धारा 15 स्बः रच्ा िारेजी बेलामा मम्णत संभार
1.  दोस्ो पक्षले सथािथािणियथा प्रयोग गिेपलछ उत्पन्न हुने यो सम्पचति वथा 

भवनको क्षबि ि समय ह्थास िथाहेक यो सम्पचति वथा भवनको मम्णि संभथाि 
गनवे पछ्ण  । िि, दोस्ो पक्षको त्रुदटको  कथािणले नभएको सम्बन्धमथा 
मम्णि संभथाि नगिे पबन हुनछ ।

2.  पदहलो पक्ष ि दोस्ो पक्षले यो सम्पचति वथा भवन स्बः इच्था खथािेजटी 
अनुसथाि किथाि अनुिंिको िेलथामथा बवशेष प्रथाविथान िनथाइएको 
अवस्थामथा यस बवशेष समझौिथा सदहि अलग्ै िथाललकथाको िथािथा 5 मथा 
बनिथा्णरिि कुिथाको आिथािमथा दोस्ो पक्षले गनवे मम्णि संभथािको बिषय ि 
िरिकथाको िथािेमथा छलफल गनवे

धारा 16 भवन प्रवेश
1.  पदहलो पक्षले यो सम्पचति वथा भवनको आगलथागटी िोकर्थाम संििनथा 

संिक्षण ि अरू यो सम्पचति वथा भवनको लथामग प्रिंिनको बवशेष 
आवश्यक भएको िेलथामथा पदहलेनै दोस्ो पक्षको स्कृबि ललएि  यो 
सम्पचति वथा भवनशभत्र प्रवेश गन्ण सदकनछ ।

2.  दोस्ो पक्षले उपयूति कथािण भएको अवस्था िथाहेक अधघल्ो शशष्णकको 
बनिथा्णरिि आिथािमथा पदहलो पक्षको भवन प्रवेश अस्टीकथाि गन्ण सदकदैंन 
।

3.  यो किथाि अनुिंि समथाप्ति पलछ यो सम्पचति वथा भवनको भथाडथा ललज गनवे 
ब्यक्ति ि यो सम्पचति वथा भवनको प्रयोग गन्ण िथाहनेले पूवथा्णवलोकन गनवे 
िेलथामथा पदहलो पक्ष ि पूवथा्णवलोकन गनवेले पदहलेनै दोस्ो पक्षको स्कृबि 
ललएि यो सम्पचति वथा भवनशभत्र प्रवेश गन्ण सदकनेछ ।

4.  दहलो पक्षले आगलथागटी हेन ि फैलथाउनिथाट जोगथाउन उपथायहरू आवश्यक 
भएको अवस्थामथा पदहलेनै दोस्ो पक्षको स्कृबि नललएपबन यो सम्पचति 
वथा भवनशभत्र प्रवेश गन्ण सदकनेछ । त्यो अवस्थामथा पदहलो पक्ष, दोस्ो 
पक्ष नभएको िेलथा प्रवेश गिेमथा दोस्ो पक्षलथाइ्ण प्रवेशको िथािेमथा पलछ 
सूचिि गनदै पछ्ण  ।

धारा 17 भाडामा ग्ारेन्टरको प्रस्ाव गनदे ग्ारेन्टी 
भथाडथामथा ग्थािेन्टिको प्रस्थाव गनवे ग्थािेन्टटीको प्रयोग गनवे अवस्थामथा भथाडथामथा 
ग्थािेन्टिको प्रस्थाव गनवे ग्थािेन्टटीको बिषयसूचिको िथािेमथा अलग्ै बनिथा्णरिि 
भइ पदहलो पक्ष ि दोस्ो पक्षले यो किथाि अनुिंि गनवे िेलथामथा सँगै ग्थािेन्टटी 
प्रयोगको लथामग आवश्यक प्रदक्यथा अपनउनु पछ्ण  ।

धारा 18 पुनबः करार अनुबंध
1.  पदहलो पक्षलथाइ्ण पुन: किथाि अनुिंि गनवे  मन भएको िेलथामथा , िथािथा 2, 

उगिथािथा 3 मथा बनिथा्णरिि गरिएको सूचिि पत्रमथा  त्यो कुिथा उले्ख गनवे ।
2.  पुन: किथाि गिेको अवस्थामथा, िथािथा 14 को बनिथा्णरिि प्रथाविथानहरू लथागू 

हँुदैन। यस अवस्थामथा, यस किथाि अनुिंि अन्तग्णि ऋणको पुनिथावृचति 
दथाययत्वको पूण्णिथाको िथािेमथा पुनबः किथाि अनुिंिको सन्भ्णमथा भथाडथा 
किथाि अवधि  सदकनु अगथादडको ददनमथा गिटी दडपोजजि िकमको 
दफिथा्णको सन्भ्णमथा खथािेजटी भएको स्स्बिमथा िथािथा 6 उपिथािथा 3 को 
बनिथा्णरिि प्रथाविथानहरू अनुसथाि हुनेछ।

धारा 19 छलफल वा परामश्ण 
पदहलो पक्ष ि दोस्ो पक्षले यो किथाि अनुिंि पत्रमथा बनिथा्णिण नगिेको बिषय 
ि यो किथाि अनुिंिमथा उले्खखि बनयमको स्पबष्किणको िथािेमथा शंकथा 
उत्पन्न भएको अवस्थामथा नथागरिक कथानुन ,अरू बवबनयम ि अभ्थासको 
आिथािमथा िथाम्ो बवश्वथास ललएि छलफल गिटी समथािथान गनवे

धारा 20 नवशेष नबषय िण्ड
िथािथा 19 सम्मको बनिथा्णरिि प्रथाविथान िथाहेक यो किथाि अनुिंिको बिशेष 
किथािको िथािेमथा लि उले्खखि अनुसथाि गनवे
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25【मम्णत संम्ारको शत्णहरू बारे】
   यो सम्पबि वथा भवनको मम्णि संम्थािको शि्णहरूमथा िल उले्खखि Ⅱ「अपिथादको रूपमथा बिशेष अनुिंि」अनुसथाि िथाहेक भथाडथा भवनको मम्णि संम्थािको खि्ण िेहोनवे 
सथािथािण बनयमको बििथािको प्रयोग गछ्ण , अकको शब्दमथा
・ भथाडथामथा ललने ब्यक्तिको अशभप्रथाय, असक्षमिथा, हेिबविथािको कि्णव्य उल्ङ्घन, अन्य सथामथान्य प्रयोग बवधिहरू र्प हुने गिटी प्रयोग गिे अनुसथाि नोक्सथानटी आददको िथािेमथा 

भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले िेहोनदै पनवे खि्ण हुनछ । िस्णर्, भूकम्प प्रकोप आददको असंभव िलिथाट भएको नोक्सथानटी, मथाधर्ल्ो िल्थामथा िस्े आवथासटी आदद भथाडथामथा ललने 
ब्यक्तिसँग सम्बन्ध नभएको िेस्ो पक्षदथािथा गिेको नोक्सथानटीको िथािेमथा भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले िेहोनु्ण पददैन।

・ भवन, उपकिण आददको प्रथाकृबिक हथास, नोक्सथानटी आदद(समयमथा परिवि्णण)ि भथाडथामथा ललने ब्यक्तिको सथािथािण प्रयोग अनुसथाि उत्पन्न नोक्सथानटीआदद(सथामथान्य 
नोक्सथानटी)को िथािेमथा भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले िेहोनु्ण पनवे खि्ण हुनछ ।

  त्यो ठोस बिषयमथा भूमम मन्तथालय, पूवथा्णिथाि ि परिवहनको「मम्णि संम्थाि िथाट आएको समस्था ि गथाइ्णड लथाइन(पुनबः संशोधिि संस्िण)」मथा आिथारिि भएि बनण्णयलथाइ्ण 
अलग्ै िथाललकथा 2 को अनुसथाि हो िि, त्यो रूपिेखथा िल उले्खखि Ⅰ अनुसथाि हुनेछ 
Ⅰ　यो सम्पनत वा भवनको मम्णत संम्ारको शत्णहरू
(िि नथागरिक कथानुन िथािथा 90को लथाइनमथा उपभोतिथा अनुिंि कथानून िथािथा 8, िथािथा 8 को 2, िथािथा 9 ि िथािथा 10 मथा असि नगनवे बिषयसूचि  सम्बन्न्ध िल Ⅱको 
「अपिथादको रूपमथा बिशेष अनुिंि」को बििथाििथािथा भएको अवस्थामथा त्यो बिषय अनुसथाि हुनेछ।

   1 भथाडथामथा ददने ि ललने ब्यक्तिको मम्णि संभथाि भथागको िथाललकथा 

अलगै् ताललका धारा 5(धारा 15 को सम्बन्ध)

भथाडथामथा ददने ब्यक्तिले िेहोनवे कुिथा

1.  जथापथाबनज िकटटी पल्थाउने, िथाललकथा परिवि्णन(बिशेष नोक्सथानटी छैनदकभनेि 
यस पलछ िसोिथास गनवे िथाधसन्थालथाइ्ण सुबनजचिि गन्ण)

2. फ्ोरिंगको वथाक्स लगथाउने
3. फनथीिि स्थाबपि गिे अनुसथाि भूइ्ण, कथापवेट िरेिने, स्थापनथा टट्ेस
4.  जथापथाबनज िकटटीको िंग फिक फ्ोरिंगको िंग पबन झनवे(सनशथाइन, भवनको 

संििनथाको दोषहरू अनुसथाि िथाष्णक पथानटी िुदहने आदद उत्पन्न हुने कुिथा
 

1.  दटशभ, दफ्ज आददको भथागहरूमथा अध्यथािो हुने(िर्थाकधर्ि इलेक्ट्ट्क स्क्ण )
2.  पखथा्णलमथा टथाधसएको पोस्ि  ि चित्रहरुको िेकड्ण
3.  शभतिथामथा र्म्बनेलहरू, बपनको प्थाल(अडििग्थाउन िलको 

परिवि्णनअनथावश्यकको स्स्िथा)
4.  एयि कंडटीशबनंग(भथाडथामथा ललनेको स्थाममत्व)जडथान अनुसथािशभतिथामथा बपनको 

प्थालको टट्ेस
5.  क्सको िंग परिवि्णन(घमथाइलो प्रथाकृबिक घटनथाको कथािण अनुसथाि)

【भरू्ण(जापाननज चकटी・फ्ोररंग・गलैचँा, आदद)】

【भभतिा, कोसी(क्रस आदद)】

भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले िेहोनवे कुिथा

1.  कथापवेटमथा बपयपदथा्णर् आदद पोखखएमथा सुकथाउने कुिथा अनुसथाि कच्थाकुच्था 
खखयथाको दथाग(पोखख सकेको कुिथा ललन नममलेको अवस्थामथा)

2.  दफ्जको िलको खखयथाको दथाग(खखयथाको दथाग हटथाएि भूइ्णमथा फोहि आददको 
नोक्सथानटी भएमथा 

3.  िसथाइ सिथाइ दक्यथाकलथाप आददिथाि उत्पन्न दथाग
4.  फ्ोरिंगको िंग झिेको(भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले ध्यथान नददइ िषथा्णमथा कुदलिएि 

आएको कुिथा अनुसथाि

1.  भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले प्रते्यकथा ददनको सिसफथाइ्णमथा लथापिवथाहटीको कथािण 
भथानछथाको िेलको दथाग(प्रयोग पलछ हथाि फोहि, सोट ि िेल िथाधसएको 
अवस्थामथा)

2.  दथागको बवस्थािको हल्कथा, दथाग संवेदनशटीलिथालथाई िेवथास्था गनवेकथािणले 
दथागको बवस्थाि(भथाडथामथा ददने ब्यक्तिलथाइ्ण सूिनथा नददइ लथापिवथाहटीकथा 
कथािण शभतिथाहरु आददमथा फोहि नै िथाखेको अवस्थामथा)

3.  एयि कन्न्डसनिथाट पथानटी िुहथावट ि भथाडथामथा ललने ब्यक्तिको लथापिवथाहटीकथा 
कथािण शभतिथामथा फोहि

4.  िुिोट लगथायिको सुिथी गन्ध(िूम्पथान मनपिथाउने
 अनुसथाि क्स आददको िंग परिवि्णन गरि गंि आएको अवस्थामथा)
5.  शभतिथामथा दकल्थाको प्थाल, पेंिको प्थाल(भथािटी वस्ुहरू झुण्थाउनको लथामग 

ठोकेको सथामथानले आिथािभूि िोड्णको पुनर्नमथा्णणको आवश्यक हुनछ) 
6.  भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले कोशटीमथा सटीिथा िथाखेको प्रकथाश उपकिण को बनशथान
7.  शभतिथामथा जर्थाभथाबि लेखे् मनसथायले भएको क्षबि

1.  स्थाइड ढोकथाको प्रबिस्थापन(बवशेष गिटी क्षबिग्स् नभएको भनटी सूबनदर्िि 
गिटी पलछ बनवथासमथा िस् आउनेलथाइ्ण सुिशक्षि गन्ण)

2. भूकंपमथा क्षबिग्स् ग्लथास
3. िथाि ग्लथासको क्यथाक(संििनथा अनुसथाि स्थाभथाबवक रूपमथा देखखएको)

1.  बवशेष सिसफथाई ब्यक्तिहरूद्थािथा घि सिै भथाग मथा सफथाई(भथाडथामथा ललने 
ब्यक्तिले सिै सिसफथाई गिेको अवस्थामथा)

2.  एअि कंडटीशनिको आन्तरिक सफथाई(िुम्पथानको गन्ध आदद नभएको 
अवस्थामथा)

3. गन्ध मथानवे औषधि(भथान्सथा ि टोइलेट)
4.  खुलथा िथार्टि, िथार्टि आदद प्रबिस्थापन(क्षबिग्स् नभएको भनटी 

सूबनदर्िि गिटी पलछ बनवथासमथा िस् आउनेलथाइ्ण सुिशक्षि गन्ण)
5. सथािँो परिवि्णन(क्षबिग्स्, सथािँो नहिथाएको अवस्थामथा
6.  उपकिण यन्तको बिग्ने, प्रयोग गन्ण नममलने(उपकिणको समयथावधिको 

कथािण)

【फननीचरआदद,स्ारड ढोका,स्म् आदद】

【उपकरर, अन्य】

1.  पथातिु जनथावि द्थािथा स्म्हरू आदद स्क्रयथाि, गन्ध(पथातिु जनथावि द्थािथा 
स्म्हरू, क्ोस आददमथा स्क्रयथाि ि गन्ध भएको अवस्थामथा) 

2. शभतिथामथा जर्थाभथाबि लेखे् मनसथायले भएको क्षबि

1.  ग्थास स्ोभ िथाख्े ठथाउ, वथाटरिलेटिको िेल दथाग, दटन(भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले 
सिसफथाइ्णमथा लथापिवथाहटी गिेको परिणथामले उत्पन्न फोहिको अवस्थामथा)

2.  िथार्, टोइलेट, िेधसनमथा पथानटीको दथाग, खखयथाआदद(भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले 
सिसफथाइ्णमथा लथापिवथाहटी गिेको परिणथामले उत्पन्न फोहिको अवस्थामथा) 

3.  दैबनक अनुचिि हेिबविथाि वथा प्रयोग िरिकथाको उल्ङ्घनले उपकिण 
क्षबिग्स् हुनु 

4. सथािँो हिथाइएको वथा बिग्ेको कथािणले परिवि्णन
5. भथाडथा आवथासको िगैिथामथा िोबपयको िेिै मोटो घथासँ समस्था  

26 बििेकथा वष्णहरूआददको बविथाि
धसधिथान्त एक पन्नथा एकथाइमथा
(क्षबिग्स् भथाग िेिै पथानथाहरू भएमथा त्यो पथानथाहरूको 
संख्यथा ( उल्ो दक सुल्ोमथा परिवि्णन गिटी क्षबिकोमथा  
बनभ्णि गद्णछ)

िग्ण मम एकथाइको  बििथािमथा भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले 
गिेको क्षबिको िैिे भथाग सदहि कुनै एक भथाग सम्म 
प्रबिस्थापन लथागि भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले िेहोनवेको 
रूपमथा अपरिहथाय्ण हुनछ।

1 पथानथा इकथाई

मम्णि भथाग, प्रबिस्थापन समथान लथागि

1 वटथा इकथाई

मम्णि भथाग
हिथाएको अवस्थामथा धसलेंडि प्रबिस्थापन सदहि 
जोदडने।

प्रबि सथाइट, वथा समू्पण्ण िसेको कोठथा

िूम्पथान आददको अनुसथाि  िसेको कोठथा भि क्ोस 
लगथायि सूर्िजन्य गन्धले िंग परिवि्णन गिटी 
 गन्ध भएको अवस्थामथा समू्पण्ण कोठथाको सफथाई वथा 
प्रबिस्थापन लथागि भथाडथामथा ललने  ब्यक्तिले िेहोनवे 
कुिथालथाई उचिि सोिकथा रूपमथा ललइएको छ।

क्षबि आदद िेिै स्थानहरुको मथामलथामथा, पूिथा िस् े
कोठथा

धसधिथान्त  िग्ण मम इकथाई
क्षबि आदद िेिै स्थानहरुको मथामलथामथा, पूिथा िस् े
कोठथा

(जथापथाबनज िकदट सूतिो)
बििेकथा वष्णहरूको बविथाि नगनवे

(शभतिथा〔क्स〕)
6 वष्णमथाअवशशष् मूल्को रूपमथा 1 येनले 
िेहोनवेअनुपथािमथा गणनथा गनवे।

(स्थाइड ढोकथाको पेपि, शोजटी पेपि)
बििेकथा वष्णहरूको बविथाि नगनवे

(उपकिण यन्त)
उपयोगटी समयथावधििथाट अवशशष् मूल्को रूपमथा 1 
येनले सटीिथा लथाइन(वथा वक् लथाइन)मथानेि 
िेहोनवेअनुपथािमथा गणनथा गनवे

(स्थाइड ढोकथा, शोजटी आददको दफदटंग भथाग, स्म्हरू)
बििेकथा वष्णहरूको बविथाि नगनवे

सथाँिो हिथाएको अवस्थामथा बििेकथा वष्णहरूको बविथाि 
नगनवे ।प्रबिस्थापन समथान लथागि भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले 
िेहोनवे

बििेकथा वष्णहरूको बविथाि नगनवे । भथाडथामथा ललने 
ब्यक्तिले िेहोनवे िथादह सिै  सिसफथाई नगिेको 
अवस्थामथा सथाइट वथा समू्पण्ण िसेको कोठथाको सफथाई 
लथागि ििथािि भथाडथामथा ललनेले िेहोनु्ण  पनवे 

(जथापथाबनज िकदट भइ्ण・गलैिँथा・कुशन फश्ण)
6 वष्णमथाअवशशष् मूल्को रूपमथा 1 येनले 
िेहोनवेअनुपथािमथा गणनथा गनवे

(फ्ोरिंग)
मम्णिमथा बििेकथा वष्णहरूको बविथाि नगनवे।
(फ्ोरिंग फ्ोरिंग पूण्ण रूपमथा क्षबि आदद भएको 
त्यसलथाई परिवि्णन गनवे अवस्थामथा भवनको उपयोगटी 
समयथावधििथाट अवशशष् मूल्को रूपमथा 1 येनले 
िेहोनवेअनुपथािमथा गणनथा गनवे

भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले िेहोनवे यूबनट

जथापथाबनज िकदट

शभतिथा(क्स)

स्थाइड ढोकथा

उपकिण यन्त

स्म्हरू

सथाँिो

सफथाई
※ स था म था न्य स फ था इ्ण 

ि ि स था इ्ण छ ो ड् ने 
स म य स फ था ई ग न्ण 
िे व था स् था ग िे क ो 
अ व स् था म था म था त्र

िुिोट लगथायिको 
सुिथी गन्ध

गलैिँथा
कुशन फश्ण

फ्ोरिंग

िेहोनवे बिषयसूचि
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・
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क
ो 

मम्णि
सथाँिोक

ो 
दफ

िथा्ण
सथामथान्य

 सफथाइ्ण ※

2  भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले िेहोनवे यबूनट

उपकिण आददको बििेकथा वष्णहरू ि भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले िेहोनवे अनुपथाि(सेवथा वष्ण अवधि 6 ि 8 वष्ण,धसिथा-लथाइन बवधिको अवस्थामथा)
भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले िेहोनवे अनुपथाि(मम्णल संभथािको दथाययत्व भएको अवस्थामथा)
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1 5 9 132 6 10 143 7 11 15
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28
िेकड्ण नथाम,छथाप ि कोलम

 
िल उले्खखि भथाडथामथा ददने ब्यक्ति(पदहलो पक्ष)ि भथाडथामथा ललने ब्यक्ति(दोस्ो पक्ष)बिि यो सम्पबि वथा भवनको िथािेमथा मथाधर् उले्खखि अनुसथाि भथाडथा 
ललजको किथाि अनुिंि गिेको प्रमथाणको रूपमथा यो किथाि अनुिंि पत्रको 2 प्रबिललपटी िनथाइ पदहलो पक्ष ि दोस्ो पक्ष बििको िेकड्ण नथाम,छथाप ललएि प्रत्यकले 
एक एक प्रबिललपटी ललइ सूिशक्षि िथाख्े ।

         हेइसेइ्ण                       सथाल                       मदहनथा                       िथारिक

      भथाडथामथा ददने   ठेगथानथा〒 
      ब्यक्ति(पदहलो पक्ष) नथाम
   फोन नं

      भथाडथामथा ललने   ठेगथानथा〒 
      ब्यक्ति(दोस्ो पक्ष) नथाम
   फोन नं

      ब्ोकि  इजथाजिपत्रनम्बि〔　　　　〕  गवन्णि ・ भूमम ि संििनथा परिवहन मंत्रटी(                      )
       िथािथा      नं
       ब्यथापथािटी  
      प्रोक्सटी  कथायथा्णलय स्थान 
   कम्पनटी नं(नथाम) 
   प्रबिबनधिको नथाम 
   आवथासटीय भवन बनमथा्णण लेनदेन किथा्ण दिथा्ण नम्बि〔　　　　〕गवन्णि िथािथा      नं
  
         नथाम 

संयतुि ग्थािेन्टि मथानवअधिकथाि किथाि अनुिंि प्रयोग गनवे अवस्थामथा िल उले्खखि अनुसथाि िेकड्ण, नथाम ि छथाप कोलममथा परिमथार्जि 
गनु्णहोस ।

1. 「िल उले्खखि भथाडथामथा ददने ब्यक्ति(पदहलो पक्ष)ि भथाडथामथा ललने ब्यक्ति(दोस्ो पक्ष)बिि यस भवनको िथािेमथा मथाधर् उले्खखि किथाि ललज 
अनुिंि बनिथा्णरिि गिथाउने कुिथालथाइ्ण प्रमथाशणि गिथाउन, यो किथाि अनुिंि पत्र 2 प्रबि िनथाइ्ण पदहलो पक्ष ि दोस्ो पक्षको िेकड्ण, नथाम ि छथाप 
कोलमलथाइ्ण प्रते्यकको एक एक प्रबि िथाख्े,」「िल उले्खखि भथाडथामथा ददने ब्यक्ति(पदहलो पक्ष)ि भथाडथामथा ललने ब्यक्ति(दोस्ो पक्ष)बिि यस 
भवनको िथािेमथा मथाधर् उले्खखि किथाि ललज अनुिंि बनिथा्णरिि गिथाउने अर्वथा पदहलो पक्षसँग संयुति ग्थािेन्टि(दहनोए)मथाधर् उले्खखि दोस्ो 
पक्षको कथाय्णको ग्थािेन्टटी किथाि बनिथा्णरिि गिथाउने कुिथालथाइ्ण प्रमथाशणि गिथाउनको लथामग यो किथाि अनुिंिको 3 प्रबि प्रबिललप िनथाइ्ण पदहलो पक्ष ि 
दोस्ो पक्षको दहनोए िेकड्ण नथाम ि छथापको प्रते्यकको एक एक प्रबि िथाखे् 」कुिथामथा परिवि्णन गनु्णहोस ।

2.भथाडथामथा ललने ब्यक्ति(दोस्ो पक्ष)कोलमको िल बनम् कोलम र्प गनु्णहोस ।

संयतुि ग्थािेन्टि(दहनोए)  ठेगथानथा   〒
   नथाम                            
   फोन नंिि
   अधिकिम िकम

27 एकथाइ मूल्(येन)इकथाइ्णलशक्षि स्थान

भूइ्ण

छि・शभतिथा

दफदटंग・स्म्हरू

उपक
िण

 · अ
न्य

सथामथान्य प्रयोग

मुख्य गेट・ििन्था

भथान्सथा・दकचिन

खुल्था िथार्रूम・
मुख िुने ठथाउ・टोइलेट

अन्य

※ यो इकथाई मूल् केवल एक अंन्थाजज भइ िसथाइ सनवे िेलथामथा भथाडथामथा ललने ि ददने दुवैले िेहोनवे अनुमथाबनि लथागि िकमको पदहिथानको लथामग मथात्र हो।
※ यसैले भथाडथामथा ललने ि ददने दुवैले एक अपसमथा छलफल गिटी बनमथा्णणको इकथाइ मुल्ले मम्णि संभथाि गनवेमथा बनजचिि हुनछ।

(यो सम्पबि वथा भवनलथाइ्ण आिथाि िनथाएि खथालटी कोठथामथा  「लशक्षि स्थान」,「इकथाइ्ण」,「एकथाइ मूल्(येन)」उले्ख गिटी प्रयोग  गनु्णहोस)

3 मम्णि संभथािको बनमथा्णण ि स्थापनथा पुस्स्कथा इकथाइ्ण

II. अपिथादको ि ूपमथा वदशेष अनुि ंि

 मम्णि संभथाि सम्बन्धटी लथागिको सथामथान्य धसधिथान्तको रूपमथा मथाधर् उले्खखि अनुसथाि हुनेछ । िि भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले अपिथादको रूपमथा िल उले्खखि खि्णको 
िथािेमथा भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले िेहोनवे कुिथामथा सहमबि हुनुपछ्ण  । (िि, नथागरिक कथानुनको िथािथा 90को लथाइनमथा  उपभोतिथा अनुिंि कथानून को िथािथा 8, िथािथा 8 को 
2, िथािथा 9 ि िथािथा 10 मथा बविोि नगरिने बिषयिस्ुमथा   सटीममि छ ।
(पेन्न्डङमथा मूलिबः मूलिबः भथाडथामथा ददने ब्यक्तिले िेहोनवे खि्ण, बवशेष रूपमथा भथाडथामथा ललने ब्यक्तिले िेहोनवे कथािणहरू)

　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

पदहलो पक्ष :
दोस्ो पक्ष   :
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29（5）बनयममि भथाडथा  आवथास किथाि अनुिंि िथािेमथा िण्णन
　　(भूमम ललज कथानून िथािथा 38 उपिथािथा 2 सम्बन्ध)

सथाल　　　मदहनथा　　　िथारिक

बनयममि भथाडथा  आवथास किथाि अनुिंि िथािेमथा िण्णन

    भथाडथामथा ददने ब्यक्ति (पदहलो पक्ष) ठेगथानथा
        नथाम

    प्रबिबनधि ब्यक्ति   ठेगथानथा
        नथाम

िल आवथास भवनको िथािेमथा बनयममि भवन आवथास ललज किथाि अनुिंि समथाप्तिको अवस्थामथा भूमम ललज कथानून िथािथा 38 उपिथािथा 2 मथा 
आिथारिि भएि यस प्रकथाि वण्णन गरिनछ ।

िल आवथास भवनको ललज किथाि अनुिंिमथा नबिकिण नभइ्ण अवधिको समथाप्ति अनुसथाि भथाडथा ललजको अवधि  पबन समथाप्ति हुने भएकोले 
अवधि समथाप्तिको ददनको अकको ददन नँयथा  ललज किथािअनुिंि(पुनबः किथाि अनुिंि)गनवे बनण्णयलथाइ्ण मिलि नगिेमथा अवधि समथाप्तिको ददन सम्म 
िल िसोिथास भवन किथाि खथािेज नगिटी हुदैन ।

िेकड्ण

मथाधर् उले्खखि िसोिथास आवथासको सन्भ्णमथा, भूमम ललज कथानून िथािथा 38 उपिथािथा 2 मथा आिथारिि िण्णन स्पबष् भयो ।
                सथाल          मदहनथा            िथारिक

    भथाडथामथा ललने ब्यक्ति(दोस्ो पक्ष) ठेगथानथा
        नथाम

（1）आवथास भवन （1）आवथास भवन

（2） किथाि अनुिंि 
अवधि

（2） किथाि अनुिंि 
अवधि

नथाम नथाम

शुरू ममबि सथाल मदहनथा िथारिकिथाट

समथाप्ति ममबि सथाल मदहनथा िथारिक सम्म 

शुरू ममबि सथाल मदहनथा िथारिकिथाट

समथाप्ति ममबि सथाल मदहनथा िथारिक सम्म 
िष्ण        मदहनथा िष्ण        मदहनथा

आवथासको स्थान आवथासको स्थान

घि नम्बि घि नम्बि

30（6）बनयममि  भथाडथाको आवथास किथाि अनुिंिको अवधि समथाप्ति िथािेमथा सूिनथा
　 ( भूमम ललज कथानून िथािथा 38 उपिथािथा 4 सम्बन्ध, बनयममि भथाडथाको आवथास किथाि मथापन अनुिंि पत्रिथािथा 2 को उपिथािथा 3 संग सम्बन्ध)

सथाल　　　मदहनथा　　　िथारिक

बनयममि  भथाडथाको आवथास किथाि अनुिंिको अवधि समथाप्ति िथािेमथा सूिनथा

(भथाडथामथा ललने ब्यक्ति) ठेगथानथा
   नथाम                       ज्ू

                                   (भथाडथामथा ददने ब्यक्ति) ठेगथानथा
       नथाम

म भथाडथामथा िसै् गिेको िल उले्खखि िसोिथास भवनमथा हइेसेइ्ण        सथाल       मदहनथा      िथारिकमथा समयअवधि समथाप्ति अनुसथाि भथाडथाको 
ललजको अवधि समथाति हुनछ ।
िस्णर्, यस भवनको िथािेमथा समयअवधि समथातिको ददनको अकको ददन देखख नँयथा भथाडथा किथाि ललज अनुिंि(पुनबः किथाि अनुिंि)शुरू हुने कुिथा 
मनन गिेको छु ।

िेकड्ण

[नोट]
1  पुनबः किथाि अनुिंिको बििथाि मनन भएको अवस्थामथा [  ] मथा लेखेि उले्ख गनु्णहोस।
2   (1) ि (2) कोलममथा प्रते्यक शशष्णकको (1) ि (2) संकेिको रूपमथा उले्ख गनु्णहोस




