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IVA को भाग 
अध्यादेश

Leaflet A5 Leaflet (Open size : A4)

यस पचा�को उ�े� घर मािलक र भाडावाला (एकीकरण) अ�ादेश (�ापटर 7) को भाग IVA अ�ग�त 
अपराधह� प�रचय गराउनु हो। यो पचा� कानुनी कागजात होइन, न त यसलाई आिधका�रक कानुनी 
�ा�ाको �पमा मा� सिकन्छ। अ�ादेशका प्रावधानह�बारे कुनै प्र� भएमा विकलको स�ाह िलनुपछ� ।

अस्वीकरण

सोधपुछ वा उजुरी उपविभाजित एकाइहरूको विनियमित भाडाहरू
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AR2
फारम

भाडामा लिने सूचना (फारम AR2) बुझाउनु पर्छ।

टेने�का लािग सुर�ा

‧संिद� अपराध �रपोट� गरेपिछ, भाडामा िलने ���ले  
   मािथको सुर�ाह�को प्रा� गन� सक्छन। यिद घरधनीले 
   अ�ादेश अ�ग�त अपराध गरेको शंका छ भने, कृपया यस
िवभागलाई सकेस� चाँडो �रपोट� गनु�होस्। िववरणको लािग, 
कृपया यहां भ्रमण गनु�होस्:

सरकारले "उप-िवभािजत इकाइह�" सूचना पोट�लको भाडा िनय�ण 
स्थापना र �वस्थापन गन� लोक �ान समाज सेवालाई संल� गरेको छ। 
यसलाई यहांबाट प�ँच गन� सिकन्छ:

टे�ी मािमलाह� 
बारेमा गुनासो गन�

टे�ी िनय�ण "उप-िवभािजत 
एकाइह�" सूचना पोट�ल

सम्बन्धित अपराध र उजुरीहरू विनियमित टेनेन्सीहरू

घरमालिक र भाडामा लिने (एकीकरण) अध्यादेश (च्यापटर 7) को भाग 
IVA ले 22 जनवरी 2022 मा वा पछि सुरु हुने उपविभाजित एकाइहरूको 
घरेलु भाडामा नियमन गर्दछ।

निम्न आवश्यकताहरूको पालना गर्न असफल हुने घरधनीले अपराध गरेको ठहर्छ:

मुख्य अपराधहरु

यो भाडा अविध पिछ 60 िदन िभत्र पेश गनु�पन� छ,  अ�था, 
अिधकतम $10,000 
फारम बुझाउने मा�म:
‧"फारमह� को इले�� ोिनक सबिमशन " सेवा प्रयोग गरेर;
‧�लाक �ारा; वा
‧���गत - �पमा
भाडामा िलने ���बाट पानी, िबजुली शु�, आिद संकलन 
गदा� िबल र खाताह� उपल� गराउनु पछ�

भाडामा िलनेलाई पानी, िबजुली, इ�ािदको लािग प्रितपूित� गन� 
आव�क पदा�,
‧िबलह�को प्रितिलिपह� देखाउनु�होस्;
‧रकम कसरी बाँडफाँड ग�रएको छ र सबै िवभािजत   
    रकमह�को कुल िबल ग�रएको रकमभ�ा बढी �ँदैन भनेर 
    देखाउने िल�खत खाता प्रदान गनु�होस्; र
‧भाडामा िलने ���लाई छु�ाइएको रकमभ�ा बढीको 
    कम िफता� गन� आव�क छैन
अ�था, अिधकतम ज�रवाना $10,000 स� ला� सक्छ।

भाडामा िलने ���लाई उ�ीडन गन� िनषेध ग�रएको छ

‧भाडामा िलने ���लाई उसको उपिवभािजत इकाईको 
   पेशा छोड्ने िनयतले भाडामा िलने ���को घरप�रवारका 
   सद�ह�को शा�� वा आराममा ह��ेप गन� ग�र कुनै काय� 
   गनु� अपराध हो।
अिधकतम ज�रवाना $500,000 र 12 मिहना कैद �न सक्छ।

गुनासोह�

अ� जानकारी

घरमािलक को सुर�ा र भाडा िनयमन
‧4 वष� (2 वष� �स 2 वष�) घरमािलकको सुर�ा
‧निवकरणमा भाडा सा�िभ�क अनुक्रमिणका * अनुसार 
   बढाउन वा घटाउन सिकन्छ, 10%  वृ��को साथ

*सा�िभ�क अविधमा यस िवभागले प्रकािशत गरेको िनजी घरेलु स�ि�ह�को सबै वग�ह�को लािग 
�ेत्र-�ापी भाडा सूचकांकको प्रितशत प�रवत�न लागु �नेछ।

मौ�खक भाडाह� पिन िविनयिमत �न्छन्
‧यिद यसले िविनयिमत भाडादारीका लािग सबै 
   सत�ह� पूरा गद�छ
‧भने मौ�खक �पमा प्रवेश ग�रएको भाडादारी पिन 
    सुरि�त �न्छ


