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निक्षेप र पुिर्स्थापिथ （जथपथिी संस्करण）ネパール語
निक्षेप र पुिर्स्थापिथ

कोठथ भथडथमथ निएर कोठथ छोड् िको िथनि निनभन्न प्रनियथहरू छि्।

यो पुस्तिकाले बवशेष रूपमा सुरक्षा बनक्षेप र िहालीको िारे मा जानकारी गराउछ
・सुरक्षा बनक्षेप र पुनर्सर्ाथपनाको
・सुरक्षा बनक्षेप र पुनर्सर्ाथपना प्रबियाहरूको प्रवाह
・कोठा प्रयोग गदाथ ,बित्र पस्दा र छोड् दा ध्यान बदनुपने कुराहरु
मुख्य रूपमा वर्थन गररएको छ।

बिशेष गैर-नाफामुखी संगठन कानगावा बिदे बशहरुको िसाइ समर्थन केन्द्रको िारे मा
कानगावा बिदे बशहरुको िसाइ समर्थन केन्द्र ले जापानी िाषा मातृिाषा नहुनेलाइ कोठा खोज्न
मदत गदथ छ।सार्ै कोठासम्बस्ति समस्याको लाबग सुझाि बदन्छ।

बमनातोबमराइ लाइन

बनहोन ओदोरर िेसन

योकोहामा ＹＭＣＡ
सिवे
खान्नाइ िेसन

योकोहामा
िेबदयम

ＪＲखान्नाइ िेसन

बिशेष गैर-नाफामुखी संगठन
कानगावा बिदे बशहरुको िसाइ समर्थन केन्द्र
योकोहामाबस नाका कु तोबकवा च्योउ１－７
योकोहामाＹＭＣＡदोश्रो तल्ला

फोन नं 045-228-1752
फ़्याक्स 045-228-1768
ईमेल：sumai.sc@sumasen.com
http://www.sumasen.com/

योकोहामा बसबत अबफस

योकोहामा िेबदयम अगाबदＪＲ・योकोहामा सिवे खान्नाइ िेसन िाट बहदे र पार् बमनेट、बमनातोबमराइ लाइन बनहोन ओदोरर िेसन िाट
बहदे र पार् बमनेट

२०२०-०२ महीना मा सिर्जना
यो पर्ाथ कानगावा आयोग द्वारा, बिशेष गैर-नाफामुखी संगठन बिदे बशहरुको िसाइ समर्थन केन्द्र
ले बसजथना गरे को हो।
खानागावा अंतरबरिय संस्कृबत र पयथटन ब्यूरो (योकहामा बश नाका कु बनहोंन ओदोरर १ )
फोन नं : ०४५-२१०-११११

आन्तरिक नम्बि: ३७४८

फ़्याक्स: ०४५-२१२-२७५३

१. कोठा िाडामा लीन र कोठा छोड् नको लागी प्रवाह र्ाह पाउनुस

Ａ कोठा िाडामा लीनको लागी समझौता गनुथ
Ｂ सुरक्षा बनक्षेप घर ज़ग्गा पसल ・घरधनी लाई हिांतरर् गनुथ

तपाईं र घर ज़ग्गा पसल ・घरधनी ले सँगै गनुथ पने काम

Ｃ बित्र जाँदा कोठाको जाँर् गनुथ
(बिग्रेका वा दाग लागेको ठाउ छ की छै न घरज़ग्गा पसल ・घरधनी सँगैं हेने)

तपाईं ले

गनुथ पने काम

Ｄ .िाडामा बलएको कोठामा िस्ने
Ｅ कोठा छोडने सूर्ना
(िाडामा बलएको कोठािाट सने कुरा घर ज़ग्गा पसल ・घरधनीलाई सूबर्त गनुथ)

Ｆ कोठा सने ( िाडामा बलएको कोठािाट समान बनकाल्ने)

Ｇ तपाईले िाडामा बलनिएको कोठा पबहलेकै स्तर्सर्बतमा फकाथइबदने
तपाई र घर ज़ग्गा पसल ・घरधनीले सँगै गनुथ पने काम

Ｈ छोडने कोठाको पुबरकरर् गने
(बिग्रेका वा दाग लागेको ठाउ छ की छै न पसल ・घरधनी सँगैं हेने)

Ｉ व्यावसाबयक कम्पनीले पुनर्सर्ाथपना गनुथ(कोठा पबहलेकै स्तर्सर्बतमा फकाथइबदने)

Ｊ व्यावसाबयक कम्पनीले पुनर्सर्ाथपनाको बहसाि गने

Ｋ बनक्षेपको बहसाि (व्यावसाबयक कम्पनीले पुनर्सर्ाथपना गरे र बनक्षेप िाट गने, िाँकी िएको बफताथ
गने/नपूगेको बतने)
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２ महत्त्वपूणा शब्दहरू नसक्नुहोस्
(1) बनक्षेप
(2)
समझौता गने िेलामा, पैसा ररयल स्टे ट एजेंट・घरधनीलाई केही मबहनाकों घरिाडा जम्मा गनुथ पछथ ।
(समझौता अनुसार फरक हुन्छ)त्ों पैसाले कोठा छोडने िेलामा कोठाको बिग्रेको िनाउने,
सरसफाइ गने, िाडा बतनथ नसकेको िेलामा प्रयोग गररन्छ।

(2) बनक्षेपको बहसाि

कोठा छोडने िेलामा,कोठाको मरम्मत संिार वा सरसफाइ गदाथ पने पैसा र बतनथ नसकेको िाडाको
बहसाि हुन्छ।
जन्मा गरीएको पैसा(बनक्षप)धेरै िएमा िाँकी पैसा बफताथ हुन्छ। जन्मा गरीएको पैसा नपुगेमा
नपूगेको पैसा बतनुथ पछथ ।
(3) पुनर्सर्ाथपना

िाडामा बलएको कोठालाई मूल अवर्सर्ामा फकाथउनु लाई पुनर्सर्ाथपना िबनन्छ। कोठाको फोहोरको
सरसफाइ, बिग्रेको ठाउ िनाउने, समान हरू सफा गने गछथ ।
तपाईले मूल अवर्सर्ामा फकाथउनु ियों िने बनक्षेप अबलक िढी बफताथ गराउछौ।
(4) सम्पती पुबर

कोठा(संपती)को कुन िाग मूल अवर्सर्ामा फकाथउनु पने हो त्ों जाँर् गररन्छ। िाडामा बलएको
िेलमा के कटी फोहोर, केरमेट बर्यो िन्ने जाँर् गररएको हुन्छ। त्सपछी कोठा छोडने(समान सिै
बनकालीसकेपछी) िेला ररयल स्टे ट・घरधनी र तपाईले संगै जाँर् गने कुरा महत्वपूर्थ छ।

(5) प्रर्सर्ान को सूर्ना

कोठा िाट बनस्कीनु(सनुथ)अगाडीनै बनस्तस्कने बदन ररयल स्टे ट・घरधनीलाई जानकारी बदने हो।
समझौता पत्र मा कती महीना अगाडी जानकारी नदीइ नहुने िन्ने लेखको छ।
कोठा िाट बनस्तस्कने बदन ररयल स्टे ट・घरधनीलाई जानकारी गराऊने िेलामा कोठाको जाँर् पनी कबहले
गने हो नबिसी सल्लाह गरौ।
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３ के महत्त्वपूणा छ जथि ं
कोठा भाडामा दिने मान्छे लाई यहााँ [रियल स्टे ट・घिधनी ]भनेि लेखिएको छ।
कोठा भाडामा ललने मान्छे (भाडा ततिे ि बस्ने मान्छे ) लाई यहााँ तपाई भनेि लेखिएको छ।
Ａ कोठा भाडामा ललने समझौता गने।
○ समझौता पत्रमा कोठा भाडामा ललने बााँचा लेखिएको छ।
○ बबलभन्न महत्वपर्
ू ण बााँचा लेखिएको छ। के लेखिएको छ, िाम्रिी पढौ।
Ｂ सिु क्षा तनक्षप रियल स्टे ट・घिधनीलाई हस्ताांतिर् गने।

Ｃ कोठामा प्रवेश गिाण िाम्रिी जााँच गने।
(बबग्रेको ठाऊ अथवा फोहोि भएको ठाऊ कतै छ कक रियल स्टे ट・घिधनी सांगै हे न)े

○

[तपाई] ि रियल स्टे ट・घिधनी सांगै बबग्रेको ठाऊ अथवा फोहोि भएको ठाऊ छ कक हेिौ।

○ लमततको साथ कोठाको फोटो ललऔ।
पछी जााँच गनण सककने हुनाले, समस्याको िोकथामको लागी प्रयोग हुन्छ।
Ｄ भाडामा ललएको कोठामा बस्नु
○ [तपाई] ले कोठा सामान्य तरिकले प्रयोग गने तिीका(समय बबत्िै गिाण, प्राकृततक रुपमा प्रयोग
गने तिीका) ले गिे ि, बबग्रेको ठाऊ अथवा फोहोि भएको ठाऊ पुनस्थाणपना गने पैसा [घिधनी] ले
ततनह
ुण ु ाँन्छ।
○ [तपाई] ले सामान्य तिीकाले प्रयोग गने तिीका(समय बबत्िै गिाण, प्राकृततक रुपमा प्रयोग गने
तिीका) नगिे को भएि बबग्रेको ठाऊ अथवा फोहोि भएको ठाऊ पुनस्थाणपना गने पैसा [तपाईम] ले
ततनह
ुण ु ाँन्छ।
○ समझौता पत्रमा ववशेष बााँचा (ववशेष बााँचा)लेखििािेको िण्डमा, त्यों बााँचा गिे को मातनसले पैसा
तीनप
ुण छण । समझौता पत्र िाम्रिी पढौ।
○

जापान आर्द्ण भएकोले बबसेषगिी पानी ि धस
ू ी मा होश पिु याउ।

○ जापानमा, उिाहिर्को लागी तनम्न प्रयोग गने तिीका गिे मा [तपाई] ले पैसा ततनै पछण ।
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<भईं
ु ( तातामी・फ़्लोरिांग・कापेट इत्यादि)>
・ वपउने कुिा वा िनेकुिा कापेट मा लगाएि, भयको िाग, धस
ू ी
(िाम्रिी सिसफाइ गिौ)
・ फ़्रीज़को मतु न हुने िस्ट (िाम्रिी सिसफाइ गिौ)
・ कोठा सने बेलमा वा सामान साने बेलामा हूने कोिकाि (स्रैच)
(सामान साने बेलामा होश पूियाउ )
・ आकाश बाट पने पानी वा पानी ले िां ग परिवतणन हुने गन्ध आऊने भईं
ु (फ़्लोरिांग)
(आकाशको पानी वा पानी तिु ां तै पुछौ)
<लभत्ता, लभत्ताको काग़ज़, सीललांग आदि>
・ ककचेनको लभत्ता वा छतमा लागेको तेल वा माध्यम िाग
(तेल प्रयोग गिे पतछ िाम्रिी सफा गिौ)
・ चिू ोटको धुवााँले लभत्तामााँ िाग लागेको, गन्ध भएको ठाऊ
・

[तपाई]ले लभत्तामा ककल्ला ठोकेि भयको प्वाल
(प्वाल नापािौ)

・ [तपाई] ले सीललांग मा लाइट (प्रकाश) िाििा तनकाल्िा पािे को प्वाल
・ [तपाई] ले, लभत्ता वा ढोकामा कोिकाि(लेिक
े ो)गिे को िाग
・

[तपाई] ले,आफैंबाट सांघनन सफा नगिी, लभत्ता,झ्यालको तल, भईं
ु को ढुसी िाग
झ्याल ि लभत्तामा सांघनन(चचसोले ओलसएको) भेट्नु भएको बेलामा रियलस्टे ट・
घिधनी लाई भनौ।
तताउने हावा , ओफुिो चलाईसकेपछी, झ्याल िोलेि हावा परिवतणन गिौ।
हावा परिवतणन गनभ
ुण एन भने, ववन्डोज ि लभत्ताहरूमा सांघषणर् तनमाणर् हुनेछ।
(ओलसएको सफा गिौ)

・ [तपाई] ले, कूलि बाट आएको पानी नपछ
ू नस
ु , ओलसएको लभत्ता ि भईं
ु मा िे िेको ढुसी ि
िाग
(कोठामा भएको कूलि बाट आएको पानी आऊने बेलामा [रियलस्टे ट・घिधनी]लाई
भनौ।
पानी पछ
ु ौ।
・ पाललिािेको जनावि ले कोिकाि गिे को, गन्ध लगेको लभत्ताको काग़ज़ इत्यादि
(घिपलव
ु ा ज़नावि हुन्छ [रियलस्टे ट・घिधनी ]सांग सोध्नस
ु ।
समझौता पत्रमा घिपालुवा जनाविको बािे मा शतण हरू लेखिएका छन ्।)
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<स्तांभ, ढोका, स्लाइडडांग इत्यादि>
・ [तपाइ]ले स्तांभ मा पेचकीला प्रयोग गिे ि बनेको प्वाल
(प्वाल पाने काम नगिउ)
・

[तपाइ]ले केिमेट गिेको, कोिकाि गिे को ठाऊ

・ पालेको जनाविले कोिकाि गिे को, गन्ध लगेको स्तांभ इत्यादि
<उपकिर्, सााँचो, बगैंचा आदि>
・ ग्यास िािेको ठाऊमा चचम्नीमा तेल अथवा माध्यम िाग
(िाम्रिी सफा गिौ)
・ ओफुिो, शौचालय, भाडा धुने ठाऊ को िाग (पानीले भएको िाग)ढुसी आदि
（(िाम्रिी सफा गिौ)
・ [तपाइ]ले सााँचो हिाएि, ताला तोडनु पने बेलामा
・ [तपाइ] को बगैचामा घास धेिै सप्रेको िण्डमा
(बगैचाको सफा गिौ। घास उिेलौ）

Ｅ कोठा बाट तनस्स्कन सचू चत गन(ुण भाडामा ललएको कोठा बाट सने कुिा रियलस्टे ट・घिधनीलाई
सचू चत गन)ुण
○

भाडामा ललएको कोठा छोडन चाहे को बेलामा, छोडन अघी [तपाई]ले रियलस्टे ट・घिधनीलाई
कदहले तनसककने हो जानकािी गिाउने।

○ [कोठा छोडने कुिा] कदहलेसम्म (कती महीना अघी ) [रियलस्टे ट・घिधनी]लाई भन्नप
ु ने भन्ने
कुिा
शतण (अचग्रम सूचनाको लागी अस्न्तम म्याि ) समझौता पत्र मा लेखिएको हुन्छ।
○ समझौता पत्रमा लेखिएको कोठा छोडन अचग्रम सूचनाको लागी अस्न्तम म्याि सककसकेपतछ,
[तपाई] ले रियलस्टे ट・घिधनीलाई भन्ने बेलामा , समझौता पत्रमा लेिेको पैसा ततनप
ुण छण । होश
गनह
ुण ोस।
Ｆ कोठा सनुण (भाडामा ललएको कोठा बाट समान तनकाल्नु)
○ भाडामा ललएको कोठा बाट तनस्कने बेलामा(सने बेलामा) अनुसासनको पालना गिौ।
・

[तपाई]ले ललएि आऊनभ
ु एको समान सबै तनकललन्छ।

・ [तपाई]लाई नचादहने सामान(भाडाकुिा वा फोहोि) छोडेि जान लमल्िै न
・ कोठा िाम्रिी सफा गछौ।
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Ｇ तपाइले पुनस्थाणपना गनुण (कोठा पदहले भाडामा ललएको जस्तै बनाईदिने)

○

[तपाई]ले घिको सामान (भाडाकूडा वा फोहोि) तनकालौ। कोठा सफा गिौ।
कोठाको बबग्रेको ठाऊ बनाऔ।

○ [तपाई]ले घिको सामान (भाडाकूडा वा फोहोि) बााँकी गनुण भयो भने [रियलस्टे ट・घिधनी] ले पैसा
ततिे ि फाल्न लगाऊछ।
○ [तपाई]ले भाडामा ललएको बेलामा कोठाको सिसफाई अथवा भाडामा ललएको कोठा छोडने बेलामा
सिसफाई गिे न भने व्यावसातयक कम्पनीले सिसफाई(हाउस क्लीतनांग)गछण ।
○

बबग्रेको ठाऊ [तपाई]ले बनाऊाँनु भाएन / बनाउन सकेन भने, व्यावसातयक रिफोमण कम्पनीले
बनाऊाँछ।

○

व्यावसातयक कम्पनीले सामान फाल्ने, सिसफाई गने, बबग्रेको ठाऊ बनाऊाँने गने
बेलामा [तपाई]ले [रियलस्टे ट・घिधनी] लाई दिइिािेको तनक्षपबाट पैसा ततरिन्छ।
तनक्षप बाट ततनण नपग
ु ेको पैसा [तपाई]ले [रियलस्टे ट・घिधनी] लाई ततनप
ुण छण ।

Ｈ कोठा छोडने बेलाको कोठाको जााँच
(फोहोि वा िाग भएको ठाऊ, बबग्रेको ठाऊ छ की [रियलस्टे ट・घिधनी] सांगै हेने)
○ [तपाई] ले कोठा सिसफाई गिे पतछ (पन
ु स्थाणपना गिे पतछ) [तपाई]ि [रियलस्टे ट・घिधनी] ले,
कोठाको िाग फोहोि ि बबग्रेको ठाऊ छ की हेछण।
○

सामान्यतया बसोबास गिे ि फोहोि भएको ठाऊ छ भने [घिधनीले ] ले पैसा िचण गिे ि बनाऊाँछ।
त्यस बाहे कको िाग फोहोि भएको ठाऊ ि बबग्रेको ठाऊमा [तपाई] ले पैसा ततनुप
ण छण (भक्
ु तान

गनप
ुण छण )।
○ समझौता पत्रमा [ववशेष बचन(ववशेष ककलसमको शतण)]गरििािेको ठाऊको पैसा, बचन गिे को
व्यस्क्तले ततछण । ([तपाई] ले ततनुण पने हुनसक्छ)
○ कसले कती ततने हो दहसाब गनणको लागी [तपाई] ि [रियलस्टे ट・घिधनी सांगै कोठा हे नण
महत्वपर्
ू ण छ।
○ यदि सांगै कोठा हे नण नसकेको िण्डमा [तपाई] ले कोठाको कुन ठाऊमा के भैिहे को चथयो, जस्तो
िे ख्नु भयो त्यस्तै लेििे िाख्नस
ु ।
फेिी, लमतत सदहतको फोटो खिच्नुस।
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Ｉ व्यावसातयक कम्पनीले पुनस्थाणपना गनु(ण कोठा भाडामा ललएको बेलाको जस्तै गरिदिने )

○ [तपाई]ले पुनस्थाणपना गनुण भएन/ गनण सक्नु भएन भने,व्यावसातयक कम्पनीले पुनस्थाणपना
गछण ।
Ｊ व्यावसातयक कम्पनीले गने पुनस्थाणपनाको पैसाको दहसाब
○कोठा पदहलेको जस्तै फकाणईदिनको लागी आवश्यक पने पैसा ि [तपाई]ले कोठामा छोडनु भएको
फाल्नु पने सामानको लागी पैसा दहसाब गछौ।
○ [रियल स्टे ट・घि धनी]ले व्यावसातयक हाउस स्क्लतनांग कम्पनी, रिफोमण कम्पनी, फोहि फाल्ने
कम्पनी आदि लाई सोध्न पैसाको दहसाब गछण ।
Ｋ तनक्षपको दहसाब (व्यावसातयक कम्पनीले पुनस्थाणपना गिे ि
बााँकी भएको िकम कफताण दिलाउने/ नपग
े ो िकम ततने)
ु क

○ तनक्षप [तपाई] ले कोठाबाट तनस्स्कएपतछ

[रियल स्टे ट・घि धनी]ले [तपाई]लाई कफताण

दिन्छ।
ति,पन
ु स्थाणपनाको िकम (पदहलेको स्स्थतत मा फकाणउनको लागी प्रयोग भएको पैसा ि [तपाई] ले
कोठामा छोडनु भएको समान फाल्ने िकम) ललिािेको तनक्षप िकम बाट ततरिन्छ।
○ तनक्षप िकम बाट पन
ु स्थाणपनाको िकम ततिे ि , [तपाई] लाई कफताण दिने पैसा दहसाब गछण ।
○पुनस्थाणपनालाई आवश्यक पने िकम, तनक्षप िकम बाट नपग
ु ेको बेलामा, [तपाई] ले [रियल स्टे ट・
घि धनी]लाई नपग
े ो पैसा ततनप
ु क
ुण छण ।

चचत्त नबुझक
े ो (सहमत नभएको) बेलामा, कुिा गिौ!
・ [तपाई]लाई कफताण दिने पैसा [तपाई] ले कोठा छोडनु भएपतछ, हाउस स्क्लतनांग कम्पनी, रिफोमण
कम्पनी आदिको व्यस्क्त आएि, दहसाब गिे पतछ थाहा हुन्छ।
・

[रियल स्टे ट・घि धनी] बाट ललखित अनम
ु ान (उद्धिर्) (कोठाको कुन ठाऊमा फोहोि िाग छ,

बबग्रेको छ) ललऔ।
・ [C कोठामा पस्ने बेलामा कोठाको िाम्रिी जाच्ने] ि [H कोठा छोडने बेलाको कोठा पनी
िाम्रिी जाच्ने] बेलामा जााँचक
े ो कुिाहरू उस्तै छ की छै न अनुमानको काग़ज़ िाम्रािी पढौ।
・ अनम
ु ान (उद्धिर्) को सामग्री असहमत भएमा [रियल स्टे ट・घि धनी] लाई सम्पकण
गिौ।त्यसपतछ िाम्रिी सामग्री वर्णन गनण लगाऔ।
・

सामान्यतया (समय बबत्िै जािा प्राकृततक उपयोग बाट) फोहोि भएको ठाऊ [घि धनी]ले पैसा

ततछण । यदि होईन भने तपाईले पैसा ततनुण पछण (भुक्तान गनप
ुण छण )।
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