Nepali
घर मालिक र भाडामा लिने (एकीकरण) अध्यादे शको भाग IVA (क्याप. 7)
(22जनवरी2022 बाट िागु हुने)
"लनयलमत टे नेन्सीहरू" नजरमा
1. आवेदन
(1) तलका सबै सततहरू पूरा गर्ने भााँडादारीलाई जग्गा माललक र भााँडादार (एकीकरण)
अध्यादे श (क्याप. 7) ("अध्यादे श") को भाग IVA अन्तगतत लर्नयमर्न गररएको छ ("लर्नयलमत
भााँडा") —
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

भाडा 22 जर्नवरी 2022 मा वा पलछ सुरु हुन्छ;
भाडा एक घरे लु भाडा हो;
भाडाको लवषय पररसर एक उपलवभालजत युलर्नट हो;
भााँडादार एक प्राकृलतक व्यक्ति हो;
भाडामा ललर्ने उद्दे श्य भाडामा ललर्ने व्यक्तिको आफ्र्नै लर्नवासको लालग हो; र
भाडा अध्यादे शको अर्नुसूची 6मा लर्नलदत ष्ट गररएको छै र्न, अर्ातत् भाडामा ललइएको
बलहष्कार गररएको भााँ डादारी होइर्न (कृपया बलहष्कृत भााँडादारीका
उदाहरणहरूको लालग "लर्नयलमत भााँडा" मा रहेको पुक्तिका हेर्नुतहोस्)।

(2) सामान्यतया, लर्नयमर्नको दायराले घरे लु, औद्योलगक र व्यावसालयक भवर्नहरूको
उपलवभालजत एकाइहरू(Subdivided Units - "SDUs") र लवलभन्न प्रकारका SDUs
(क्युलबकल, बेड स्पेस, स्पेस क्याप्सुल, लफ्टहरू, केज होमहरू, रूफटप हाउसहरू, र
पोलडयम हाउसहरू सलहत आलद) समेट्छ। यद्यलप, यसले "स्क्वाटरहरू" वा "र्नयााँ
क्षेत्रहरू छु ट भएका घरहरू" लाई कभर गदै र्न।
(3) मालर्को विु 1(1)(i) को उद्दे श्यका लालग, 22 जर्नवरी 2022 अलघ सुरु हुर्ने लर्नलितअवलि भाडाहरू अध्यादे शको भाग IVA अन्तगतत लर्नयमर्नको अिीर्नमा छै र्नर्न् भले पलर्न
भाडामा ललर्नेहरूले विु मा उक्तिक्तित सततहरू पूरा गछत 1(1)(ii)-(vi)जे होस् , 22
जर्नवरी 2022 पलहले र अवक्तथर्त आवलिक भाडाहरू जुर्न लर्नलित सततहरू पूरा गदत छर्न्
पलर्न अध्यादे शको भाग IVA को लर्नयमर्नको अिीर्नमा हुर्नेछर्न् (लववरणका लालग, कृपया
"लर्नयलमत भााँडाहरू" मा रहे को पुक्तिका हेर्नुतहोस्)।
(4) जग्गािर्नी र पररसरको भाडामा ललर्ने भाडामा ललर्ने लगायत कुर्नै पलर्न पररसरमा चासो
राख्ने व्यक्तिले भूलम न्यायालिकरणमा लर्नवेदर्न लदर्न सक्छ वापररसरको लालग भाडामा ललर्नु
हुाँदैर्न अध्यादे शको भाग IVA को उद्दे श्यका लालग "लर्नयलमत भााँडा" हो।
(5) "लर्नयलमत भााँडादारी" को सततहरू मध्ये एउटा यो हो लक भााँडा भर्नेको घरे लु भाडा हो र
लवषय पररसरको प्रार्लमक प्रयोगकतात ले भाडामा ललर्ने कारकहरू मध्ये एक हुर्न सक्छ।
कुर्नै पलर्न पररसरको घरिर्नी वा भाडामा ललर्ने ले पररसरको लालग प्रार्लमक प्रयोगकतात
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प्रमाणपत्र जारी गर्नतको लालग मूल्याङ्कर्न र मूल्याङ्कर्न आयुि ("आयुि") लाई आवेदर्न
लदर्न सक्छ।
2. अध्यादे शको भागIVA अन्तगगत प्रमुख आवश्यकताहरू
(1) कायतकालको सुरक्षा
(i) SDUका लालग भाडामा ललर्ने लर्नयमर्न गररएको चक्रले SDUको लालग लगातार 2 वटा
"लर्नयलमत टे र्नेन्सीहरू" (जिै पलहलो टमत टे र्नेन्सी र दोस्रो टमत टे र्नेन्सी) समावेश
गर्नुतपछत । प्रत्येक "लर्नयलमत भाडा" 2 वषत को अवलि को लागी हो।
(ii) SDU को लालग पलहलो-अवलि भाडामा ललर्ने भाडामा ललर्ने व्यक्तिले लवलर्नयलमत
चक्रको दोस्रो-अवलि भाडामा ललर्ने हकदार हुन्छ, यसरी कुल 4 वषतको कायतकालको
सुरक्षाको मजा ललन्छ।
(2) भाडा लर्नयमर्न
(i) "लर्नयलमत भाडा" को अवलिमा भाडा वृक्तिलाई अर्नुमलत छै र्न।
(ii) लवलर्नयलमत चक्रको दोस्रो अवलिको भाडामा भाडा वृक्तिको दरले मूल्याङ्कर्न र
मूल्याङ्कर्न लवभाग रे लटङ्ग र मूल्याङ्कर्न लवभाग(Rating and Valuation Department "RVD") द्वारा संकललत र प्रकालशत लर्नजी घरे लु सम्पलिहरूको सबै वगतहरूको लालग
क्षेत्र-व्यापी भाडा सूचकांकको प्रलतशत पररवततर्न भन्दा बढी हुर्नु हुाँदैर्न। सान्दलभतक
अवलि र 10% मा क्याप गररएको छ। यलद प्रलतशत ऋणात्मक अंक हो भर्ने , दोस्रो
अवलिको भाडामा कक्तिमा त्यो प्रलतशतले घटाउर्नुपछत ।
(3) ललक्तित टे न्सी सम्झौतामा प्रवेश गदै
यलद SDUको घरमाललक र भाडामा ललर्ने व्यक्तिले मौक्तिक रूपमा पलहलो-समयको
भाडामा भाडामा प्रवेश गरे को छ र पलहलो अवलिको भााँडा सुरु भएको छ भर्ने, मौक्तिक
भाडाको सामग्री प्रलतलबक्तित गदै भााँडादारले 30 लदर्न लभत्र घर माललकलाई ललक्तित
रूपमा भाडामा ललर्ने ललक्तित भाडा सम्झौताको लालग अर्नुरोि गर्नत सक्छ।यलद
घरमाललकले त्यसो गर्नत असफल भएमा, भाडामा ललर्ने व्यक्तिले या त (i) घरमाललकले
त्यसो र्नगरे सम्म भाडाको भुिार्नी रोक्नको लालग छर्नोट गर्नत सक्छ; वा (ii) मालर्
उक्तिक्तित 30 लदर्नको तोलकएको अवलिपलछ 7 लदर्नलभत्र, घरिर्नीलाई समाक्तिको
ललक्तित रूपमा 30 लदर्न अलघ सूचर्ना लदई भाडामा ललर्ने हो।
(4) भाडाको सूचर्ना पेश गर्ने
घरिर्नीले "लर्नयलमत भााँडादारी" (पलहलो अवलिको भाडामा ललर्ने र दोस्रो-अवलिको
भाडामा ललर्ने सलहत) को अवलि RVDलाई भाडामा ललर्ने लववरणहरू सूलचत गर्नत सुरु
गरे पलछ 60 लदर्न लभत्र RVDमा फारम AR2 मा भााँडादारीको सूचर्ना पेश गर्नुतपछत ।
(5) भाडा जम्मा
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भाडाको कुर्नै पलर्न प्राविार्न भएता पलर्न, "लर्नयलमत भााँ डादारी" को भाडामा ललर्ने भाडा
जम्मा भाडामा 2 मलहर्नाको भाडा भन्दा बढी हुर्न सक्दै र्न। घरिर्नीले अध्यादे शमा
तोलकएको समयभन्दा पलछ भाडामा ललर्ने रकम लफतात गर्नुतपछत ।
(6) भााँडादार द्वारा प्रारक्तिक समाक्ति
"लर्नयलमत भााँडादारी" को भाडामा ललर्ने व्यक्तिले घरमाललकलाई ललक्तित रूपमा 30
लदर्नभन्दा कमको पूवत सूचर्ना लदएर, भााँडा समाि गर्नत सक्छ। यद्यलप, समाक्तिको लमलत
कायतकालको पलहलो वषतको अक्तन्तम लदर्न भन्दा अलघको लमलत हुर्नु हुाँदैर्न।
(7) अलर्नवायत सततहरू प्रत्येक "लर्नयलमत टे न्सी" को लालग लर्नलहत
(i) जग्गा माललकको दालयत्व
(a) ममततसिारर ममतत
घरिर्नीले पररसरमा मात्र सेवा गर्ने र्नाला, पाइप र लबजुलीको तारहरू ममतत र
राख्र्नु पछत ; र पररसरका झ्यालहरू। र्प रूपमा, घरमाललकले पररसरमा जग्गा
माललकले उपलब्ध गराएको लफक्स्चर र लफलटं गहरू उलचत कायत क्रममा
राख्र्नुपछत । मालर् उक्तिक्तित विुको ममततको लालग भाडामा ललर्ने व्यक्तिबाट
सूचर्ना प्राि गरे पलछ, घरिर्नीले सिव भएसम्म चााँडो ममतत गर्नुत पछत ।
यलद घरिर्नीले आफ्र्नो कुर्नै पलर्न दालयत्व पूरा गर्नत असफल भएमा, भाडामा ललर्ने
व्यक्तिले घरमाललकलाई किीमा 30 लदर्न अलघ ललक्तित सूचर्ना लदएर भााँडा
समाि गर्नत सक्छ।
(b) भाडा सम्झौताको मुद्ांकर्न
घरमाललकले, भाडामा ललर्ने सम्झौता (जग्गा माललक र दोस्रो कायतकालको
भाडामा ललर्ने भाडामा ललर्ने भाडामा ललर्ने भाडामा ललर्ने फारम AR1 सलहत)
प्राि गरे पलछ, भाडामा ललर्ने सम्झौतामा मुद्ाङ्कर्न गराउर्नु पछत । घरमाललक), र
30 लदर्न लभत्र, पक्षहरूद्वारा हिाक्षर गररएको थयाम्प गररएको भााँडादारी
सम्झौताको समकक्षलाई भाडामा लफतात गर्नुतहोस्।
यलद घरिर्नीले समकक्ष लफतात गर्नत असफल भएमा, घरमाललकले त्यसो
र्नगरे सम्म भाडामा ललर्नेले भाडाको भुिार्नी रोक्न सक्छ।
(ii) भाडामा ललर्ने दालयत्वहरू
(a) भाडामा ललर्नेले तोलकएको लमलत वा अलघ घरिर्नीलाई भाडा लतर्नुतपछत ।
(b) भाडामा ललर्ने - कुर्नै पलर्न अर्नैलतक वा अवैि उद्दे श्यको लालग पररसर प्रयोग गर्नुत हुाँदैर्न;
- जग्गािर्नी वा अन्य कुर्नै व्यक्तिलाई अर्नावश्यक कष्ट, असुलविा, वा गडबड
-

हुर्ने गरी पररसरमा कुर्नै पलर्न काम गर्नुत हुाँदैर्न;
घरिर्नीको ललक्तित पूवत स्वीकृलत लबर्ना पररसरमा कुर्नै पलर्न संरचर्नात्मक
पररवततर्न गर्नुत हुाँदैर्न;
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-

सम्पूणत पररसर अको व्यक्तिलाई तोक्न वा कम गर्नत हुाँदैर्न; वा
घरिर्नीको ललक्तित पूवत स्वीकृलत लबर्ना पररसरको अंश अको व्यक्तिलाई
लदर्नु हुाँदैर्न।

(iii) जग्गा माललकको पुर्न: प्रलवलष्ट
यलद भाडामा ललर्नेहरू मालर्को विु 2(7)(ii)(a) को उिङ्घर्नमा छर्न् र तोलकएको
लमलत पलछ 15 लदर्न लभत्र भाडा लतर्नत असफल भए वा विु 2(7)(ii)(b) को कुर्नै पलर्न
उप-विुको उिङ्घर्नमा छर्न् मालर्, घरिर्नीले पुर्न:प्रलवलष्ट वा जफत गर्ने अलिकार
लागू गर्नत सक्छ।
(8)दोस्रो अवलि प्रिाव
(i) घर माललकले दोस्रो टमत प्रिाव गर्नुत पछत
SDUको लालग पलहलो-समयको भाडामा ललर्ने घरिर्नीले प्रिाव अवलि लभत्र (तलको
विु 2(8)(ii) हेर्नुतहोस्), भााँ डादारलाई फारम AR1 (अक्टोबर 2023 बाट उपलब्ध
हुर्ने) मा दोस्रो अवलिको प्रिाव गर्नुत पछत । SDUको लालग लवलर्नयलमत चक्रको दोस्रो
टमत टे र्नेन्सी, र भााँडादारमा प्रिाव सेवा गर्नुतहोस्।
(ii) प्रिाव अवलि
प्रिाव अवलि भर्नेको क्यालेन्डर मलहर्नाको ठीक अलघ दोस्रो क्यालेन्डर मलहर्नाको
अवलि हो जसमा कलर्त दोस्रो अवलिको भाडा सुरु हुन्छ। उदाहरणका लालग, यलद
दोस्रो टमत टे र्नेन्सी जर्नवरी 2024 को कुर्नै पलर्न लमलतमा सुरु हुर्ने हो भर्ने , सान्दलभतक
प्रिाव अवलि र्नोभेिर 2023 को सम्पूणत मलहर्ना हो।
3. "लनयलमत भााँडादारी" िाई िलित गदै अपराध
(1) जग्गा माललकलाई मर्नमार्नी रूपमा िचतहरू चाजत गर्नतबाट लर्नषेि गदै
यलद घरमाललकले भाडामा ललर्ने व्यक्तिलाई कुर्नै पलर्न पैसा लतर्नत वा उपयोलगता र सेवाहरू
(पार्नी र लबजुली सलहत) को लालग शुल्कको प्रलतपूलततको लालग लतर्नत आवश्यक छ भर्ने
अध्यादे शको त्यो भाग द्वारा अर्नुमलत लदइएको त्यो बाहे क अध्यादे शको भाग IVA द्वारा
लर्नलदत ष्ट गररएको "लर्नयलमत भााँडा" को माललकले अपराि गदत छ।
(2) घरमाललकले भाडाको सूचर्ना बुझाउर्नु पछत
घरिर्नीले "लर्नयलमत भााँडादारी" (पलहलो अवलिको भाडामा ललर्ने र दोस्रो अवलिको
भाडामा ललर्ने सलहत) को अवलि सुरु भएको 60 लदर्न लभत्र, RVDमा भााँडादारीको सूचर्ना
(फारम AR2) पेश गर्नुतपछत । यलद घरमाललक, उलचत बहार्ना लबर्ना, सान्दलभतक
आवश्यकताको पालर्ना गर्नत असफल भएमा, घरिर्नीले अपराि गदत छ।
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रे लटङ्ग र मूल्याङ्कर्न लवभाग (Rating and Valuation Department) ठे गार्ना:
15/F, चेउङ शा वार्न सरकारी कायातलय,
303 चेउङ शा वार्न रोड, काउलुर्न
(15/F, Cheung Sha Wan Government Offices,
303 Cheung Sha Wan Road, Kowloon)
हटलाइर्न: 2150 8303
इमेल: enquiries@rvd.gov.hk

www.rvd.gov.hk/en/our_services/
tenancy_matters.html

अस्वीकरण
यस पचातको उद्दे श्य जग्गा माललक र भााँडादार (एकीकरण) अध्यादे श (क्याप. 7) को भाग IVA
"लर्नयलमत भााँडा" को मुख्य प्राविार्नहरू सावतजलर्नक रूपमा मात्र सन्दभतको लालग पररचय गराउर्नु
हो। यो पचात कुर्नै कार्नुर्नी दिावेज होइर्न, र्न त यसलाई आलिकाररक कार्नुर्नी व्याख्या मान्न
सलकन्छ। अध्यादे शका प्राविार्नहरूबारे कुर्नै प्रश्न भएमा वलकलको सिाह ललर्नुपछत ।
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