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REIA ऊपभोक्ता तथ्य

घर-संपित् भाडामा �लने – भाडामाबस्नग्रा
घर-संपित् हा�सल गन�
य�द तपाई क�हल्यै नबसेक �ेतमाघर-संपित् भाडामा �लनेयोजना गनु्
र भएको छ भन, घर भाडाको अ�भकतार(real estate agent) लाई

उक्त�ेतको बारे मा सोध्नुहोला। उदारहणको ला�:तपाईले पसल हरुक, सावर्ज�नक यातायात माग, �वद्यालहर, रे ष्टरे न्, चल�चत्र ,

र हुलाक कायार्लयहकोबारॆ मा सोध्न सक्नुहुनेछ�ेतकोबारे मा आफुलाई प�र�चत हुने मौका �दनुहोला।

भाडामा बस्नेहरुकाला�ग कुनै कुन�ेतहरप्र�तस्पधार्त्मक हुन सक्दछ। तपाईलेपान� प�हलो प्रभको दोश्रो मौकानै हुँदैन। घर भाडाक

अ�भकतार्हरुलाप्रभापान� उत्तम उपाय केवल राम्रो संग आफुलाई प्रस्त र पूण् तया
र
र� हुने हो। भाडाका घरहरु हेनुर् अग,

तपाईको आफ्नो प�हलाको घर भाडाका अ�भकतार् संग र रोजगारदाता संग �सफा�रस �लई राख्नुहोला। यसमा घर भाडामा बस्नेको ब
खाता, �नय�मत �न�र�णको �रपोटर ्को �त�लपी, बंधकधरौ�ट �फतार्को कागजपत्रहरु वा नोकर�को भुक्तानी पत्र ईत्या �द

प्र�तस्पधार्त्मक रुपभाडामाबस्नेहरु भन्दा उत्तम हुनकोला�ग तपाईले भाडाका अ�भकतार्हरुलाई भाडा �तन� सक्ने र घर रा
हे र�बचार गनर् सक्ने प्रमाण पेश गपन�छ।

आ�थर्कप्र�तबदहर
जब तपाईले नयाँ घर रोज्नु हुनेछ त्यसबेला  तपाईको नाममा संर��त गनर्कोला�ग तपाईलेधरौ�ट वा �रजभ�सन शुल्: �तनर् पन� हुन

सक्छ। कुनै कुनै अबस्ताम, य�द तपाईले भाडामा न�लने �नणर्य गनुर् भएमा उकधरौट� �फतार् नहुने प�न हुन सक्द तसथर, तपाईले

हरे क भाडाका अ�भकतार्हरु संग उ�नहरुधरौ�ट कसर� �हसाब गदर्न त्यो बुझ्नकोला�ग अ�तनै महत्वपूणर् हु

भाडा र घरौ�ट
हुन्छ। प्रायजसो रुपमा अ� धरौ�ट
जब तपाई घर सनु्हुनेछ तपाईले भाडा अ�ग्
र
रम रुपमसुर�ाको(बंधनपत)धरौ�ट �तन् पनर् सक्
ुर

घर भाडा बराबरको ४ हप्ताको भाडा �तनुर् पन� हुन सक्दछ। तै, कुनै कुनै प�रिस्थतीमा राज्यनै �पच्छेबंधनपतधरौ�टको रकमको दर

बढ� प�न हुन सक्दछ। तपाईको प�रिस्थतीलाई लागूहुने �नयमको बारेमा आफ्नो राज्य वा प्रREIको �नयम हे नु्होल
र
ा

प्रायजसो भाडाका अ�भकतार्हरुले घर भाडामा सकानुर् अगाडी यी रकमहरु पुरा चुक्ताकोला�ग अनुरोध गदर्छन्। घरमा सनुर् अ

पैसा र क�हले �तनु् पदर्छ छ
र
लफल गनुर्हो

भाडा करारको यो एउटा शतर् हो जसमा भाडा समयमै �तरेको हुनु पदर्छ करारमा �दएका शतर् बमोिजम हुनुपन�छ। समयमै भाडा �तन�
तपाईको िजम्बेवार� हो। यसले तपाईलाई भाडाको अन्त्यमा बहालमा बसे�सफा�रस �लनको ला�ग मद्दत हुने

जब भाडामा बस्नुहुनेछ बेला मौकामा भाडा ृब �द्धहरु हुनु स्वभा�वक हुनेछ। भाडा बृ�द्ध लागू गनर्कोला�ग भाडाका अ�भकतार्हरु

प्रकृया अनुसार गनुर् प र बहालमा बस्नेहरुलाई उपयुक्त सूचना �ल�खत रुपमा �दनु पन�छ। तपाईले आफ्नो भाडाका कागजपत्र
हे नु्होल
र
ा

बीमा कभर
भाडामा बस्नेहरुले आफ्नो सरसामानहरु र फ�नर्चरहरुको िजम्मा आफैले �लनयस्त बढ्दो चोर� र डकैतीका घटनाले गदा,

सरसमानहरुकोबीमा गनार्ले तपाईलाईमनमा शां�त हुनेछ। घर धनीको बीमाले बहालमा बस्नेहरुको सरसामानहरुलाई कभरगद
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भाडाको करार
यो बुझ्नु अ�नवायर् छ �क जब भाको करारमा हस्ता�र गनुर्हुनेछ तब तपाईले कानून द्वारा बि करारमा कबुल गनु्हुनेछ।
र
बहालका
करारमा हस्त�र गनुर् अगाडी हो�सयार रुपमा समय लगाएर पढ्नुहोला र सम्पूणर् शतर्हरु बुझ्नुहोला। य�दशतर्हरु नबुझ्नुमा

�नधर्क्क भई प्रश्न सोध्न
घर-संपित्अबस्थाको �रपोट

जब तपाई बहालको घरमा सनु्हुने
र
, घर भाडाका अ�भकतार्हरुलघर-संपित्अबस्थाको �रपोटर् पुरा गनुर् पदर्छ। यो �र पोटर्ले उ-

संपित्को अबस्थाको बारेमा �लएको बेलाको �रपोटर् कागजी रुपमा �दन्छ। तपाईले यो अबस्ताको �रपोटर् स�ह रुप जरुर� छ जसले

भ�वष्यमा कुनै प� �बग्को, सफाई वा हराएका सामानहरुकोफेरबदलको बारे मा असहमती भएमा काम लाग्नेछ
�टप्पणी र वातर्लावकोरेकडर् राख्नु

जब तपाई बहालको करारमा प्रवेश गनुर्हुनेछ तपाईले भाडाका अ�भकतार्हरुभएका �टप्पणीहरु राख्ने र वातर्लावको रेकडर् र

गनु्होला जसले भ�वष्य
र
असहमती वा कुरा नबुझ्ने जस्ता अवस्थाहरुलाई क�म गराउँदछ। सम्पूणर् वातर्लावहरुको आदानप्रद

आफुले समयानुकुल बुझेको पत्राचार गनुर्हुन सल्लाह �द
�नय�मत �न�र�णहर

साधारणतया भाडाका अ�भकतार्हरुले बहालमा �दएका घरहरु राम्रो संग हेर�बचार ग�रएको र संर��त �न�र�ण कानूनी रुपमानै गनुर

पदर्छ। यो तपाईको भाडाक करारमा उल्लेख ग�रनेछ। �न�र�ण समयको ला�ग घर भाडाका अ�भकतार् संग तपाईले गनुर्हुसहकायर्ताको

ला�ग आपे�ा ग�रन्छ
ममर्

बहालमा बस्नेहरुको रुपमा तपाई सुर��त र आवास योग्य घरमा बस्ने तपाईको अ�धकार हो। तपाईको , तपाईले घरको राम्रो सं
रे खदे ख गनु् पदर्छ। तप
र
ाईको भाडाका घर राम्रो संग संहार गनुर् पदर्छ। सम सरोकार भएको खण्डमा भाडाका अ�भकतार्हरुल
�ल�खत रुपमा �रपोटर् गनुर् अ�तनै महत्वपूणर् 
सूचना �दने
बहालको अन्त्य कानूनी रुपमा र बहालकरारमा fउल्लेख ग�रए बमोिजमगनु् पदर्छ। जब सूचना �दन
र
ु हुन, त्यस बेला भाडाका

अ�भकतार्हरु संग सूचनामा हुनुपआवश्य कुरा र प्रकृयाहरुको बारेमा छलफल गनुर् महत्वपूणर् हुनेछ। तसूचना �ल�खत रुपमाघर

खा�ल गन� ल�य गनु् 
र भएको �मती उल्लेख ग�र पेश गनुर् पन
संवाद

घर भाडाका अ�भकतार्हरु संसंञ्चारका पद्दतीहरु संधैनै खुल्ला राख्नुहोला, ईमान्दार, खुल्ला संञ्चारनै खुशीपू, �नय�मत,
व्यवशा�यक सम्बन्ध कायम राख्ने त�रका

