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अ�नवायर् �पमा पढ्नुहोस्

जे �लस भाडा ग्यारेन्ट� �जम्मेवारी �दान सम्झौता
महत्वपूणर् बुँदाह�को �ाख्या 

सम्झौता गनुर् अगा�ड �वतरण 
आवश्यक

१. सम्झौता गन� ग्यारेन्टर कम्पनीको जानकारी 

भाडामा ब	े �य�तीले भाडा �यारे�टी िज�मेवारी �दान स�झौता (अब उ�ा�त “यस स�झौता” भिनने) गन� �यारे�टर क�पनी िन  अनसुार �नेछ।

�यारे�टर क�पनी：जे िलस क�पनी     दता� िमित：२०१७ िडसे�बर २१ तािरख　　　
स�पक�  न�बर：०८००‐५००-२१०३（सोमबार देिख श�ुबार ९：३०～१८：००）
ठेगाना：म�ुय काय�लय　ओइता／ओइता केन् ओइता　िस िमयाको मािच १-३-१९  

दता� न�बर：भौितक पवूा�धार तथा यातायात म¥ी (१) न ं२०

परामश� स�पक�  इ-मेल：gosoudan@j-lease.jp 

२. ग्यारेन्ट�को दायरा, �वस्तृत �ववरण तथा भु�ानीबारे

यस स�झौता गरी भाडामा ब	े �यि�त तथा संय�ुत �यारे�टरको ऋन �न जाने िन  िवषयहªको बारेमा, कदम कदािचत «ाहकले भ�ुतानी गन� नस¬े 

ख®डमा �यारे�टर क�पनीले यस स�झौताको दायरा अनसुार भाडामा ब	े �यि�तको स¯ामा भाडामा ब	 िदने �यि�त अथा�त घरधनी वा घरधनीको 

एजे�टलाई भ�ुतानी गन�छ। यस स�झौता गरी भाडामा ब	े �यि�तको िन  भ�ुतानी ऋन �यारे�टर क�पनीले छोटो अविधको लािग उ�त भाडामा ब	े 

�यि�तको स¯ामा भ�ुतानी गिरिदनेछ तर अ�तमा यस स�झौता गरी भाडामा ब	े �यि�त तथा संय�ुत �यारे�टरले उ�त रकम ऋनको ªपमा भ�ुतानी 

गनु�पन�छ। य³िप �यारे�टी दायरा तथा िव´तृत िववरणको बारेमा यस स�झौतामा लेखेको िववरण अनªुप �नेछ।

・मािसक कुल भाडा रकम, परुान ैअव¸ामा परु् याउन ला¹े शºुक 

・»नूतम अविध अगाव ैर¼ीकरण द®ड शºुक, र¼ीकरण सचूना कत��य उºलङ्धन द®ड शºुक

・भाडा निवकरण शºुक तथा निवकरण �ि�या खच� 

・खालीगराइ नगरेस�मको घरभाडा बराबरको �ितपिू ¾त र उजरुी तथा अ» काननूी �ि�या खच�

३. ग्यारेन्ट� अव�धबारे 

यस स�झौताको �यारे�टी अविध, �यारे�टी सªु भएको िदन (य³िप, �यारे�टर क�पनीले �यारे�टी शºुक अथवा भाडामा ब	े �यि�त र �यारे�टर क�पनीको 

बीच गिरएको �यारे�टी िज�मेवारी �दान स�झौताप¿ �यारे�टी सªु �ने िदन स�ममा �ाÀत नगरेको ख®डमा, �यारे�टर क�पनीले यी Áब ै�ाÀत गरेको िदन) 

देिख एक वष� हो　र यस स�झौताको दायरा अनसुार यस स�झौता एक-एक वष�मा ´वत: निवकरण �नेछ। तर, �यारे�टी अविधको बारेमा यस स�झौतामा 

लेखेको िववरण अनªुप �नेछ।

४. ग्यारेन्ट� अ�धकतम रकमबारे

यस स�झौताको �यारे�टी अिधकतम रकम िन  अनसुार �नेछ। तर, �यारे�टी अिधकतम रकमको बारेमा यस स�झौतामा लेखेको िववरण अनªुप �नेछ।

(१) िनवास, पाि ¾कङ, TRC (भ®डार Âािबनेट आिद), िव³ाथÄ Àलान, J-AKINAI को ख®डमा, मािसक कुल भाडाको २४ मिहनाको रकम

(२) J सपोट� (�यापािरक �योगको लािग) को ख®डमा, मािसक कुल भाडाको ४ मिहनाको रकम। J �ङ्ग (�यापािरक �योगको लािग) को ख®डमा, 

मािसक कुल भाडाको ६ मिहनाको रकम।

५. भु�ानी रकम �फतार् �लने हकको �योगबारे

यस स�झौता गरी भाडामा ब	े �यि�तले भाडा आिद समयम ैभ�ुतानी नगरेको कारण भाडा स�झौता अनसुारको भाडा भ�ुतानी ऋन, भाडामा ब	े 

�यि�तको स¯ा �यारे�टर क�पनीले भ�ुतानी गरेको ख®डमा, भ�ुतानी गरेपिछ घरधनी, िरयल ए´टेट �यव¸ापन क�पनीको स¯ामा �यारे�टर क�पनीले यस 

स�झौता गरी भाडामा ब	े �यि�त तथा संय�ुत �यारे�टरसँग भ�ुतानी गरेको रकम िलने �ि�या गन�छ। (यसलाई भ�ुतानी रकम िफता� िलने हकको �योग 

भिनÉ।)  साथ ैभ�ुतानी रकम िफता� िलने हकको �योग गदा� अदालतमा उजरुी तथा अ» काननूी �ि�या गनु� परेको ख®डमा लागेको खच� पिन यस 

स�झौता गरी भाडामा ब	े �यि�त तथा संय�ुत �यारे�टरले बेहोनु� पन�छ। हरेक पटक भाडामा ब	े �यि�तको स¯ामा �यारे�टर क�पनीले भ�ुतानी गरे बापत 

�ि�या खच� ´वªप २,७०० एन (कर बाहेक) जोडेर भ�ुतानी गनु�पन� �नाले, Êयान िदनहुोस्। तर, भाडामा ब	े �यि�तको स¯ामा भ�ुतानी �ि�या खच� 

आिदको बारेमा यस स�झौतामा लेखेको िववरण अनªुप �नेछ।

६. पूवर् क्ष�तपू�त�बारे

(१) िन  बुदँाहªमÊये कुनसँैग िमËे कारण सृजना भएको ख®डमा �यारे�टर क�पनीले �यारे�टी ऋनको काया��वयन अगािड न ैभाडामा ब	े �यि�तसँग 

भ�ुतानी रकम िफता� िलने हक �योग गन�छ।　
क. भाडा स�झौता अथवा यस स�झौताको कुन ैबुदँा उलङ्घन गरी भ�ुतानी रकम िफता� िलने हकको संर�ण आवÌयक देिखएको ख®डमा।

ख. अÍोपÍो नभएर बसोबास पÍा लगाउन नसिकने भनेर िनण�य गिरएको ख®डमा।

ग. कंगाल, Îया�करÀसी पनु¸ाप�ना, कÎजा, क�पनी पनुग�ठन ज´ता ऋन �यव¸ापन �ि�या सªु भएको ख®डमा।

घ. �यवसाय ब�द गन�, िवघटनको सहमती तथा िवघटन  सरह मािनने अव¸ामा वा सरकारी काय�लयबाट �यापार ¸िगत र अ» कारोबारलाई िनर�तरता 

िदन असमथ� भनी सजाय पाएको ख®डमा।

ङ. �यारे�टर क�पनीले मािथ उºलेिखत क, ख, ग, घ बाहेक अ» भ�ुतानी रकम िफता� िलने हकको संर�ण आवÌयक बराबरको कारण देखेको ख®डमा।

(२) �यारे�टी क�पनीले अगािडको बुदँा अनªुप भाडामा ब	े �यि�तसँग भ�ुतानी रकम िफता� िलने हक �योग गन� ख®डमा, भाडामा ब	े �यि�तले 

मलुकुी ऐन ४६१ बमोिजमको �ितवाद हक �योग गन� स�दैन। तर, �यारे�टर क�पनीले पवू� �ितपिू ¾त हक �योग गन� ख®डमा, भाडामा ब	े �यि�तले भाडामा 

ब	 िदने �यि�त अथा�त घरधनी वा घरधनीको एजे�टलाई भ�ुतानी गन� स¬ेछ र Ñो भ�ुतानी गरेको ख®डमा यससँग स�बिÓत पवू� �ितपिू ¾त हक हराउनेछ। 

७. ग्यारेन्ट� �जम्मेवारी �दान शुल्कबारे 

सेवा �योगको लािग िन  �यारे�टी शºुक ितनु� पन�छ। साथ ैयस स�झौता अविध परूा �न ुअगाबौ समाÀत भएको अथवा �यारे�टी अविध िभ¿ मािसक कुल 

भाडा स´तो भएको ख®डमा अथवा रि¼करण गरेको ख®डमा पिन भ�ुतानी गिरएको �यारे�टी शºुक िफता� गिरनेछैन।



१. सम्झौता गन� ग्यारेन्टर कम्पनीको जानकारी 

भाडामा ब	े �य�तीले भाडा �यारे�टी िज�मेवारी �दान स�झौता (अब उ�ा�त “यस स�झौता” भिनने) गन� �यारे�टर क�पनी िन  अनसुार �नेछ।

�यारे�टर क�पनी：जे िलस क�पनी     दता� िमित：२०१७ िडसे�बर २१ तािरख　　　
स�पक�  न�बर：०८००‐५००-२१०३（सोमबार देिख श�ुबार ९：३०～१८：००）
ठेगाना：म�ुय काय�लय　ओइता／ओइता केन् ओइता　िस िमयाको मािच १-३-१९  

दता� न�बर：भौितक पवूा�धार तथा यातायात म¥ी (१) न ं२०

परामश� स�पक�  इ-मेल：gosoudan@j-lease.jp 

२. ग्यारेन्ट�को दायरा, �वस्तृत �ववरण तथा भु�ानीबारे

यस स�झौता गरी भाडामा ब	े �यि�त तथा संय�ुत �यारे�टरको ऋन �न जाने िन  िवषयहªको बारेमा, कदम कदािचत «ाहकले भ�ुतानी गन� नस¬े 

ख®डमा �यारे�टर क�पनीले यस स�झौताको दायरा अनसुार भाडामा ब	े �यि�तको स¯ामा भाडामा ब	 िदने �यि�त अथा�त घरधनी वा घरधनीको 

एजे�टलाई भ�ुतानी गन�छ। यस स�झौता गरी भाडामा ब	े �यि�तको िन  भ�ुतानी ऋन �यारे�टर क�पनीले छोटो अविधको लािग उ�त भाडामा ब	े 

�यि�तको स¯ामा भ�ुतानी गिरिदनेछ तर अ�तमा यस स�झौता गरी भाडामा ब	े �यि�त तथा संय�ुत �यारे�टरले उ�त रकम ऋनको ªपमा भ�ुतानी 

गनु�पन�छ। य³िप �यारे�टी दायरा तथा िव´तृत िववरणको बारेमा यस स�झौतामा लेखेको िववरण अनªुप �नेछ।

・मािसक कुल भाडा रकम, परुान ैअव¸ामा परु् याउन ला¹े शºुक 

・»नूतम अविध अगाव ैर¼ीकरण द®ड शºुक, र¼ीकरण सचूना कत��य उºलङ्धन द®ड शºुक

・भाडा निवकरण शºुक तथा निवकरण �ि�या खच� 

・खालीगराइ नगरेस�मको घरभाडा बराबरको �ितपिू ¾त र उजरुी तथा अ» काननूी �ि�या खच�

३. ग्यारेन्ट� अव�धबारे 

यस स�झौताको �यारे�टी अविध, �यारे�टी सªु भएको िदन (य³िप, �यारे�टर क�पनीले �यारे�टी शºुक अथवा भाडामा ब	े �यि�त र �यारे�टर क�पनीको 

बीच गिरएको �यारे�टी िज�मेवारी �दान स�झौताप¿ �यारे�टी सªु �ने िदन स�ममा �ाÀत नगरेको ख®डमा, �यारे�टर क�पनीले यी Áब ै�ाÀत गरेको िदन) 

देिख एक वष� हो　र यस स�झौताको दायरा अनसुार यस स�झौता एक-एक वष�मा ´वत: निवकरण �नेछ। तर, �यारे�टी अविधको बारेमा यस स�झौतामा 

लेखेको िववरण अनªुप �नेछ।

४. ग्यारेन्ट� अ�धकतम रकमबारे

यस स�झौताको �यारे�टी अिधकतम रकम िन  अनसुार �नेछ। तर, �यारे�टी अिधकतम रकमको बारेमा यस स�झौतामा लेखेको िववरण अनªुप �नेछ।

(१) िनवास, पाि ¾कङ, TRC (भ®डार Âािबनेट आिद), िव³ाथÄ Àलान, J-AKINAI को ख®डमा, मािसक कुल भाडाको २४ मिहनाको रकम

(२) J सपोट� (�यापािरक �योगको लािग) को ख®डमा, मािसक कुल भाडाको ४ मिहनाको रकम। J �ङ्ग (�यापािरक �योगको लािग) को ख®डमा, 

मािसक कुल भाडाको ६ मिहनाको रकम।

५. भु�ानी रकम �फतार् �लने हकको �योगबारे

यस स�झौता गरी भाडामा ब	े �यि�तले भाडा आिद समयम ैभ�ुतानी नगरेको कारण भाडा स�झौता अनसुारको भाडा भ�ुतानी ऋन, भाडामा ब	े 

�यि�तको स¯ा �यारे�टर क�पनीले भ�ुतानी गरेको ख®डमा, भ�ुतानी गरेपिछ घरधनी, िरयल ए´टेट �यव¸ापन क�पनीको स¯ामा �यारे�टर क�पनीले यस 

स�झौता गरी भाडामा ब	े �यि�त तथा संय�ुत �यारे�टरसँग भ�ुतानी गरेको रकम िलने �ि�या गन�छ। (यसलाई भ�ुतानी रकम िफता� िलने हकको �योग 

भिनÉ।)  साथ ैभ�ुतानी रकम िफता� िलने हकको �योग गदा� अदालतमा उजरुी तथा अ» काननूी �ि�या गनु� परेको ख®डमा लागेको खच� पिन यस 

स�झौता गरी भाडामा ब	े �यि�त तथा संय�ुत �यारे�टरले बेहोनु� पन�छ। हरेक पटक भाडामा ब	े �यि�तको स¯ामा �यारे�टर क�पनीले भ�ुतानी गरे बापत 

�ि�या खच� ´वªप २,७०० एन (कर बाहेक) जोडेर भ�ुतानी गनु�पन� �नाले, Êयान िदनहुोस्। तर, भाडामा ब	े �यि�तको स¯ामा भ�ुतानी �ि�या खच� 

आिदको बारेमा यस स�झौतामा लेखेको िववरण अनªुप �नेछ।

यस प¿मा �योग गिरएको वाÂहªको सही भाषा जापानी भाषा हो र अ» भाषामा िरफरे�सको ªपमा मा¿ अनवुाद गिरएको हो। 

不動産
会社様 保証料

円／月円／年円

※不動産会社様 承認通知書をご確認いただき、お客様にお支払いただく保証料をご記入ください。
※फुदोउसान (िरयल ए´टेट) क�पनीले ´वीकृित प¿ िनÔय गदÕ «ाहकले भ�ुतानी गनु�पन� �यारेनटी शºुक तल भनु�होस्। 

ह´ता�र अिनवाय�ªपमा जापानी भाषाको �ितमा गनु�होला। ह´ता�र गनु�भएको जापानी �ितको दोÖो �ित(फोटोकपी भए उ�त�ित)र यस नेपाली 
भाषाको �ित अनबुÓकलाई साथमा रा×को लािग िदनहुोला।

कृपया चेक 
गनु�होला।

फुदोउसान 
(िरयल ए´टेट)

�यारेनटी शºुक

पिहलो �यारेनटी शºुक िनर�तर �यारेनटी शºुक मािसक �यारेनटी शºुक

एन एन／मिहनाएन／वष�

ご契約
予定者様 同意日 ご契約予定者様 ご署名欄

（本人直筆署名）

不動産
会社様 会社名

担当者ご署名欄
（担当者ご本人直筆署名）

上記、重要説明事項の説明を受け理解いたしました。

保証委託契約の重要説明事項についてご契約予定者様へご説明を行った不動産会社様名および担当者がご記入ください。
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मैले मा�थको महत्वपूणर् बुँदाह�को �ाख्याबारे बुझ�।

अपे�क्षत सम्झौता 
गन� ���

सहम�त 
गरेको �म�त

२०      साल्         मिहना       गते अपे�क्षत सम्झौता गन� ���को 
हस्ताक्षर गन� ठाउ ँ(उ� ���को 

आफ्नै अक्षरमा हस्ताक्षर)

�यारेटी िज�मेवारी �दान स�झौताको महØवपणू� बुदँाहªको �या�याबारे अपेि�त स�झौता गन� �यि�तलाई बझुाएको फुदोसान (िरयल ए´टेट)को नाम तथा िज�मेवार 
�यि�तले ले×ुहोस्। 

फुदोसान
(िरयल ए´टेट)

क�पनीको नाम
िज�मेवार कम�चारीको ह´ता�र गन� ठाउ ँ
(िज�मेवार कम�चारीको आÚै अ�रमा 

ह´ता�र)

६. पूवर् क्ष�तपू�त�बारे

(१) िन  बुदँाहªमÊये कुनसँैग िमËे कारण सृजना भएको ख®डमा �यारे�टर क�पनीले �यारे�टी ऋनको काया��वयन अगािड न ैभाडामा ब	े �यि�तसँग 

भ�ुतानी रकम िफता� िलने हक �योग गन�छ।　
क. भाडा स�झौता अथवा यस स�झौताको कुन ैबुदँा उलङ्घन गरी भ�ुतानी रकम िफता� िलने हकको संर�ण आवÌयक देिखएको ख®डमा।

ख. अÍोपÍो नभएर बसोबास पÍा लगाउन नसिकने भनेर िनण�य गिरएको ख®डमा।

ग. कंगाल, Îया�करÀसी पनु¸ाप�ना, कÎजा, क�पनी पनुग�ठन ज´ता ऋन �यव¸ापन �ि�या सªु भएको ख®डमा।

घ. �यवसाय ब�द गन�, िवघटनको सहमती तथा िवघटन  सरह मािनने अव¸ामा वा सरकारी काय�लयबाट �यापार ¸िगत र अ» कारोबारलाई िनर�तरता 

िदन असमथ� भनी सजाय पाएको ख®डमा।

ङ. �यारे�टर क�पनीले मािथ उºलेिखत क, ख, ग, घ बाहेक अ» भ�ुतानी रकम िफता� िलने हकको संर�ण आवÌयक बराबरको कारण देखेको ख®डमा।

(२) �यारे�टी क�पनीले अगािडको बुदँा अनªुप भाडामा ब	े �यि�तसँग भ�ुतानी रकम िफता� िलने हक �योग गन� ख®डमा, भाडामा ब	े �यि�तले 

मलुकुी ऐन ४६१ बमोिजमको �ितवाद हक �योग गन� स�दैन। तर, �यारे�टर क�पनीले पवू� �ितपिू ¾त हक �योग गन� ख®डमा, भाडामा ब	े �यि�तले भाडामा 

ब	 िदने �यि�त अथा�त घरधनी वा घरधनीको एजे�टलाई भ�ुतानी गन� स¬ेछ र Ñो भ�ुतानी गरेको ख®डमा यससँग स�बिÓत पवू� �ितपिू ¾त हक हराउनेछ। 

७. ग्यारेन्ट� �जम्मेवारी �दान शुल्कबारे 

सेवा �योगको लािग िन  �यारे�टी शºुक ितनु� पन�छ। साथ ैयस स�झौता अविध परूा �न ुअगाबौ समाÀत भएको अथवा �यारे�टी अविध िभ¿ मािसक कुल 

भाडा स´तो भएको ख®डमा अथवा रि¼करण गरेको ख®डमा पिन भ�ुतानी गिरएको �यारे�टी शºुक िफता� गिरनेछैन।

初回保証料 継続保証料 毎月保証料

20　　　　　年　　　　月　　　　日

署名は必ず日本語版へお願い致します。ご署名いただいた日本語版の2枚目（コピー型の場合はコピー）と翻訳版をご契約予定
者へ控えとしてお渡しください。
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