
"विदेशीहरूको लागि कोठा भााँडा नििासी िाईड" चेकललस्ट 
हाम्रो ग्यारेन्टी सेवा प्रयोग गर्नभुएकोमा धन्यबाद।  

कृपया "ववदेशीहरूको लागग कोठा भााँडा नर्वासी गाईड" को भभडडयो हेर्नहुोस ्र □यहााँ ☑चेक गरर, हस्ताक्षर र छाप लगाउर्नहोस।् 
यदद तपाईंसाँग केदह प्रश्र्हरू छर् ्भरे् कृपया ररयल इस्टेट कम्पर्ी(फन दोसार्) लाई सम्पकु गर्नहुोस ्वा GTN लाइफ सपोटुलाई सम्पकु 

गर्नहुोस।् 
 
■सम्झौताको समयमा 
 □मैले यो बनझें कक भााँडा अग्रीम भनक्तार्ी प्रणाली भई, भनक्तार्ीका प्रकारहरुमा नर्वासी आफैं ले बैंक ट्रान्स्फर गर्न ुर स्वचाभलत रूपमा 

खाताबाट कटौती गर्न ुआदी छर्।् (उदाहरणको लागग) मे मदहर्ाको भाडा अवप्रल भभत्र मा नतर्न ुपदुछ 
 □［बैंक ट्रान्स्फर प्रकार］ 

・व्यवस्थापर् कम्पर्ी द्वारा नर्श्श्चत बैंक खातामा तोककएको भमतीभभत्र ATM वा बैंक काउन्टरबाट ट्रान्स्फर गर्नपुदुछ 
・आफ्रै् र्ामबाट ट्रान्स्फर गर्नपुदुछ 
・ट्रान्स्फर शनल्क आफैले ब्यहोर्न ुगर्नपुदुछ 
・भनक्तार्ी रभसद सनरक्षक्षत राख्ननपदुछ 
आदी मैले बनझें। 

 □[बैंक स्वचाभलत कटौती]  
・सम्झौता गदाु बैंकखाता जार्कारी दताु आवस्यक छ 
・सम्झौता पत्रमा बैंक खाता बर्ाउदा प्रयोग गरेको छाप वा हस्ताक्षर प्रयोग गर्नपुदुछ 
・स्वचाभलत कटौती सनरु र्भएसम्म व्यवस्थापर् कम्पर्ी द्वारा नर्श्श्चत बैंक खातामा ट्रान्स्फर गर्नपुदुछ 
आदी मैले बनझें। 

 □मैले यो बनझें कक भाडा भनक्तार्ीमा दिलाई गर्न ुभरे्को सम्झौताको गम्भीर उल्लङ्घर् हो। 
 □मैले यो बनझें कक जापार्ी भाडा कोठामा सम्झौताकताु बाहेक अरू कोही बस्र् भमल्दैर् र अस्थायी रुपमा पररवारका सदस्य, साथी, र 

पररगचतहरू रहर्का लागी व्यवस्थापर् कम्पर्ीसाँग पदहल्यै परामश ुभलर्न पछु। 
 □मैले यो बनझें कक जापार्ी भाडा कोठाको नर्श्श्चत सम्झौता अवगध हनन्छ र यदद सम्झौताको आधारमा एक वा दनई वर् ुभभत्र सम्झौता 

रद्द गर्नभुयो भरे् जररवार्ा लाग्र्ेछ। 
 □मैले यो बनझें कक जापार्भभत्र कोठा सदा ुबसाइसराइ सूचर्ा ददर् आवश्यक छ र र्यााँ ठेगार्ाको वडा कायाुलय र हनलाक कायाुलयमा 

ठेगार्ा पररवतरु्को प्रकिया गर्नपुदुछ। 
 
■कोठा निि ेसमयमा 
 □मैले यो बनझें कक कोठामा सरेपनछ, कोठाको हालको अवस्था तनरून्त जााँच गर्नपुदुछ, यदद कन रै् ठाउाँ पदहले रै् बबगग्रएको छ भरे्, फोटो 

खखचेर व्यवस्थापर् कम्पर्ीलाई ररपोटु गर्नपुदुछ ।   
 □मैले यो बनझें कक बबजनली, ग्यास र पार्ी प्रत्येक कम्पर्ीमा प्रयोगका लागी प्रकिया भलर्न पछु, र ग्यासका लागी ग्यास कम्पर्ीको 

इन्चाजलुाई कोठामा भेट्र् पदुछ। 
 □मैले यो बनझें कक मनख्य द्वार, प्रवेश द्वार, कोरीडोर र वरन्डा जस्ता साझा क्षेत्रहरू आपतकालमा भाग्र् प्रयोग हनरे् ठाउाँहरू भएकोले 

फोहोर र व्यश्क्तगत सामार्हरू छोड्र्नहनन्र्। 
 □मैले यो बनझें कक कोठा सदा ुकोठालाई पदहलेकै श्स्थनतमा कफताु गर्नपुरे् भएकोल ेनर्यभमत रूपमा सफा गर्नहुोस ्र सफासाँग प्रयोग 

गर्नपुदुछ। थप रूपमा, के बनझे भरे् कोठा सदा ुसफाइ लागत वा ममतु लागत लाग्र्ेछ। 
 □मैले यो बनझें कक एयर कश्न्डशर्र(AC) जस्ता उपकरणहरू बबग्रीयो भरे्, तनरून्त GTN वा व्यवस्थापर् कम्पर्ीलाई सम्पकु गर्ु 

आवश्यक छ। 
 □मैले यो बनझें कक प्राकृनतक प्रकोप जस्ता आाँधी वा भूकम्प आददको कारण झ्यालको भशसा वा कोठाका उपकरणहरू बबग्रीयो भरे्, 

GTN वा व्यवस्थापर् कम्पर्ीलाई तनरुन्त सम्पकु गर् ुआवश्यक छ।  
साथै, यदद सम्पकु र्गरी छाडडयो भरे्, आफैले ममतु शनल्क नतर्नपुरे्छ। 

 □मैले यो बनझें कक फोहोर डडस्पोजल नर्यम र्गरपाभलकाको आधारमा फरक हनन्छ, फोहोर झोलाको प्रकार, फाल्रे् समय र ठाउाँ आदद 
प्रत्येक अपाटुमेन्ट वा स्थार्ीय सरकारको नर्यम पालर्ा गर्नपुदुछ। 

 □श्स्पकर मोडमा फोर्मा कन रा, दटभीको चको भोल्यनम, र वाद्ययन्त्रको आवाजहरु नछमेकीहरूको लागग कष्टप्रद हनर् सक्छ, ववशेर् गरी 
रातको १० बजे पनछ चको आवाज र्गर् ुहोभशयार हनरे्छन । 

 □मैले यो बनझें कक ववशेर् अर्नमती प्राप्त भाडाको कोठा बाहेकमा घरपालनवा जर्ावर पाल्र् वा अस्थायी रूपमा राख्न मर्ाही छ। 
 □मैले यो बनझें कक अस्थायी रुपमा देश फकुरे् जस्ता २ हप्ता भन्दा बदि कोठा छोड्रे् बेला वा मोबाइल र्म्बर जस्ता सम्पकु जार्कारी 

पररवतरु् भएमा साँधै GTN वा व्यवस्थापर् कम्पर्ीलाई सम्पकु गर्नपुदुछ । 
 □मैले यो बनझें कक कोठा सम्झौता, GTN ग्यारेन्टी, बीमा, आदद र्वीकरणमा र्वीकरण शनल्क लाग्र्ेछ, सम्झौताको वववरण पनश्ष्ट गरर 

र्ववकरण शनल्क तोककएको भमनतबाट भनक्तार् गर्नपुदुछ 
 
■सम्झौता रद्दको समयमा 
 □मैले यो बनझें कक कोठा रद्द गदाु, रद्द गर्े सूचर्ा अवगध अर्नसार व्यवस्थापर् कम्पर्ी वा GTN लाई भलखखत रूपमा रद्दको लागग 

आवेदर् ददर्नपदुछ, यदद तपाईं रद्द प्रकिया पूरा र्गरी कोठा सरेपनर्, भााँडा लाग्र्ेछ। 
 □मैले यो बनझें कक कोठा सर्न ुभन्दा अगाडड रै् बबजनली, ग्यास र पार्ीको रद्दको लागग सम्पकु गरर अश्न्तम ददर् सम्म प्रयोग गरेको 

मात्राको शनल्क नतर् ुपदुछ। 
 □मैले यो बनझें कक कोठाको चेककङ्गमा व्यवस्थापर् कम्पर्ीसाँगै कोठाको अवस्था जााँच गरर ममतु लागत जााँच गर्नपुदुछ । 

सम्झौताकताुको अर्नपश्स्थनतले  कोठाको चेककङ्ग भएर् भरे् सम्झौताको रद्द श्स्वकाय ुहनरे्छैर्। 
 □मैले यो बनझें कक कोठाबाट नर्स्कदा, कोठामा अर्ावश्यक सामार् केदह र्छोडी कोठा खाली गर्न ुपदुछ। 
 □मैले यो बनझें कक साधारण फोहोर भन्दा फरक, ठूलो आकारको फोहोरलाई दनइ हप्ता अगाडड सङ्कलर् को लागग आरक्षण र लागत 

आवश्यक हनन्छ। 
नर्यमहरू अर्नसरण गररएर् भरे्, "अवैध फोहोर डडस्पोजल" को रूपमा सजाय ददइरे्छ।  
<ठूलो फोहोर फाल्रे् तररका> 
1. फाल्र् पर् ेफोहोर ठनलो फोहोर हो कक हैर् भरे्र थाहा पाउर् स्थार्ीय सरकारको होमपेज जााँच गर्नपदुछ 
2. यदद ठनलो फोहोरमा पर् ेरहेछ भरे्, स्थार्ीय सरकारको कायाुलयमा सम्पकु गरर, सङ्कलर् आरक्षणको लागग आवेदर् ददर्नपदुछ 
(इन्टरर्ेट आरक्षण पनर् सम्भव छ)  
3. सङ्कलर् भमती सम्ममा कोश्न्भनर्एन्स स्टोर बाट ककन्र् सककर् े"ठूला फोहोर सङ्कलर् दटकट" फोहोरमा टास्र्न पदुछ।  
4. सङ्कलर् भमतीमा ठूला फोहोरलाई तोककएको स्थार्मा नर्कालेर राख्ननपदुछ। 

 □मैले यो बनझें कक सम्झौताको समयमा जम्मा गररएको सनरक्षा नर्क्षेप रकम, कोठा सफाई शनल्क र ममतु शनल्क घटाएपनछ कफताु 
हनरे्छ। यद्यवप, सनरक्षा नर्क्षेप कफताु र्हनरे् सम्झौताको माभमलामा नर्श्श्चत रकम वा पूण ुरकम कफताु हनरे्छैर्। 

 □मैले यो बनझें कक कोठा छोड्दा व्यवस्थापर् कम्पर्ीलाई चाबी कफताु गर्नपुदुछ। 
 

20  साल     मदहर्ा    ददर् 
पनरा र्ाम                  

 
【सम्पकु जार्कारी】            
ग्लोबल ट्रस्ट रे्टवकु कं, भलभमटेड       
लाईफ सपोटु ववभाग             
फोर् र्म्बर 03-5155-4674         
ईमेल  support@gtn.co.jp        

कायलुय समय  10:00～18:30(वर्कुो अन्त्य र र्यााँ वर् ुछन ट्टीहरू बाहेक)  
 

※当チェックリストの弊社への提出は必須ではございません。 
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