
घर-बहाल स�झौता प�

काठमाड� �ज�ा क.म.न.पा. वडा २८ व�े घरधनी __________________________________________(यसप�छ �थम प�
भ�नने) र _____________________________ �ा. �ल (यसप�छ दो�ो प� भ�नने) बीच �न� शत�ह�को पालना गन� ग�र
कोठा भाडामा �लन �दने म�ुर� भए अनुसार हामी दवुै थर�ले स�हछाप गर� १।१ ��त स�झौता प� वुझी
�लय� �दय� ।

१. बहालमा �दने/�लने घरको �ववरण : काठमाड� �ज�ा क.म.न.पा. वडा २८ मा �थम प� को नाममा रहेको �तन
त�े घरको दो�ो त�ाको एउटा कोठा।

२. भाडा: उ� कोठाको मा�सक भाडा �. ५,००० हुनेछ र दो�ो प�ले एक म�हनाको मा�सक भाडा ��ेक म�हनाको
१ ह�ा �भ� अ��म भु�ानी �दनुपन�छ । कोठा भाडा ��ेक दइु बष�मा ५% ले वृ�� हुनेछ।

३. अवधी: यो स�झौता प�को अव�ध २०७८ साल माघ म�हना ०७ गतेदे�ख २०८१ साल माघ म�हना ०६ गते स�
३ वष�को हुनेछ । दवुै थ�रको म�ुर�मा यो अव�ध थपघट गन� सिकनेछ ।

४. दो�ो प�ले कोठा छोड्ने भए क��मा ३ म�हना अगाडी �ल�खत �पमा कारण खुलाई �थम प�लाई सूचना �दनु पन�
छ। स�झौता पालना नगरेको, गैरकानुनी ि�याकलाप गरेको �माण �ा� भएको तथा भाडामा �लएको स���मा ��त
पुय�एको बाहेक अ� कारणह� देखाई �थमप�ले दो�ोप�लाई स�झौता अबधी �भ� घर खाली गन� भ� पाउने छैन ।

५. य�द घर बहालमा रहेको बेला दो�ो प�ले घरमा कुनै िक�समको भौ�तक ��त पुय�एमा �थम प�ले उ� ज�ा पुजी
बाट �सको भप�इ �लएर बािक रकम िफत� पाउन स�े छ। �ाकृ�तक �पले पुगेको ��त र �भा�बक �ासको भने दो�ो
प� कुनै त�रका बाट �ज�ेवार मा�नने छैन ।

६. कोठा भाडा बापत ला�े अ��म आयकर दो�ोप�ले स���त �नकायमा बुझाउने छ ।

७. कोठामा जडान भएको धारा, �बजुली र टे�लफोनमा ला�े महसुल दो�ो प�ले बेहोन� छ ।

८. यसमा उ�ेख नभएका कुराह�को हकमा दवुै प�को सहम�त अनुसार तय ग�रनेछ ।

इ�त स�त् २०७९ साल माध ०७  गते रोज   शुभम् ।

___________________                                                                                    ___________________
घरभाडामा �लने ��� द�खत                                                                 घरधनीको द�खत
नाम :                                                                                                 नाम :
पद:      संचालक
सं�ा / क�नी :
सं�ाको छाप:


