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घर खररद गर्ने…विषयमा तपाईंले के जान्र्नु पछ
१२/२३/२०१४ मा अवन्तम प क शोधन र्न गररोकन
घर खररद गर्ने क्रममा मैले के कु रामा विचार पुर्याउनुर्नु पछ?
ेरैकन लावग, घर खररद गर्नु भर्नेकन जीिर्नकन ोउनु ा ठू लन लगार्नी हन। त्यशैले, घर खररद गर्ने व्यवतले घर
छर्नौ गर्ने क्रममा ठू लन शतकता अपर्नाई घरकन शुवि ालाई मात्र हनइर्न, तर यशमा बस्र्ने क्रममा अािा बेर्ने
क्रममा शके शम्म तर्नाि र्निदर्ने िकवशमकन घर छर्नौ गर्नुपछ।

घर हेदा राम्रै देवखर्न शछ र मू्य पवर्न न्यायशोगत देवखर्न शछ, तर यशलाई अिमु्यर्न गर्ने िकवशमकन यशमा
लुकेकन खराबीहरू हुर्नशछर्न।। यन कु रा घरकन स्िरूप र बर्नाि मा मात्र हनइर्न, तर यन अिवस्ात रहेकन भूवमकन
अव कारमा पवर्न लागू हुुँदछ। उनुदाहरणकन लावग, जग्गामावा रहेकन बा नकन अव कारका कारण तपाईंकन
जग्गाबा कशैले शिारी शा र्न चलाउनुर्न शछ, क्षेत्रकरण वर्नयमका कारण र्नवजककन क्षेत्रमा औ नवगक िा
व्यापाररक भिर्न वर्नमाण गर्न अर्नुमवत िदइर्न शछ, अािा शम्पवककन स्िावमत्ि ताा ्रययनग िा र्ाक
मु्याोकर्नलाई रनक लगाउनुर्ने ्रयवतबन् हरू हुर्नशछर्न।। अव कार शमस्याकन कारण भवि्यमा वबक्ररी  गर्न र्नशिकर्ने
अािा त्यश ्रयकारकन अव कारलाई ह ाउनुर्न ेरै ख्चलन हुर्ने जस्ता शमस्या उनुत्पन्र्न हुर्नशछ। तपाईंले शामर्ना
गर्न शर्ने शमस्याहरूकन यश ्रयकारका उनुदाहरणहरूले, तपाईंले घर खररद गर्नुभन्दा पवहले हरे क वििरण जाुँच
गर्नुकन महत्त्िलाई उनुजागर गदछ।

रफै लाई ्रयश्र्न गर्नुहनश।:


के विक्रेताले तपाईंकन खररद शम्झौता लागू भोभन्दा अवघ िा पवछ, ओवहओ राज्य िावणज्य रिाश
शम्पवक ्रयक ीकरण विभागकन फारम िदोकन छ?



यिद शर्न। १९७८ भन्दा पवहले घर वर्नमाण गररोकन हन भर्ने, विक्रेताले तपाईंलाई वलड र ार पेन्
्रयक ीकरण फारम र राव्िय कार्नूर्नले तनके अर्नुशार तपाईंकन घरमा तपाईंकन पररिारलाई वलडबा
बचाउनुर्नुहनश। र्नामक पुवस्तका तपाईंलाई ्रयदार्न गरे कन छ?



शम्पवकमा कु र्नै गम्भीर भौवतक खराबी रहेकन तपाईंलाई ााहा छ? ााहा छ भर्ने, त्यश ्रयकारकन खराबीबा
तपाईंले रफै लाई कशरी शुरवक्षत गर्नुहुन्छ?



शम्पवककन व्यवतगत शामारीहीहहरू जस्तै पुल ेबल, गलैचा, िाशर िा ड्रायर, िा लुगा ुर्ने शामारीहीहरू
रिदलाई पवर्न तपाईंले घर खररदमा शमािेध गर्न चाहार्नुहुन्छ िक?



कस्तन क्षेत्रकरण वर्नयमले शम्पवकलाई अशर गदछ?
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रिश्यक कु राहरूकन जनडजाम ताा भुतार्न गररोकन छ िक छैर्न?



शम्पवकमा अझै कु र्नै भनगाव कार ताा ्रयवतिन् छर्न। िक?



अचल शम्पवककन वर्नवम्त कु र्नै कर वतर्न बाुँकरी  छ िक िा शम्पवक शम्बन् ी विधेष मु्या्कर्न काय बाुँकरी  छ
करी , यिद छ भर्ने, विक्रेताले तपाईंलाई वबक्ररी  गर्नुभन्दा पवहले अािा घरजग्गा पाश गदा त्यस्ता रकम
भुतार्न गछ िक गदैर्न?



अचल शोपवक कर हालकन दर ताा घरजग्गा पाश गदा लाग्र्ने विधेष मु्या्कर्न रकम कवत हन?



शम्पवकमा कु र्नै मेवशर्न रीहहणाव कार िा अन्य रकम रीहहणाव कार छर्न। िक?



अचल शम्पवक खररद करारपत्रमा विक्रेताकन वर्नवम्त कु र्नै "वबक्ररी  यनग्य" शम्पवक अव कारकन ्रयाि ार्न ्रयदार्न
गररर्नु पर्ने छ िक?



कस्तन ्रयकारकन अव कार शबूत ्रयदार्न गररर्नु पछ र त्यशकन वर्नवम्त कशलाई रकम वतर्नु पछ?



विक्रेताले कस्तन ्रयकारकन तमशूक पत्र िदर्नुपछ (शामान्य, शीवमत, अव कार त्याग)?



खररद मू्यकन भुतार्न धतहरू के -के हुर्न।?



तपाईंले कवहले शम्पवक ्रया्त गर्नुहुन्छ?



तपाईंले करार हस्ताक्षर गररशके पवछ भोकन तर अव कार हस्तान्तरण गर्नुभन्दा पवहले रगलागी िा
रकवस्मक दुघ र्नाकन कारण शम्पवक र्न् भोमा त्यशकन वजम्मेिार कन हुर्नेछ?



के घरजग्गा अव कार विमा यनग्य छ?

खररद शम्झौता भर्नेकन के हन?
खररद शम्झौता भर्नेकन ोक ्रयकारकन कागजात हन जुर्न तमशूक पत्र जवककै महत्त्िपूण हुन्छ। यशमा शम्पवक,
शम्पवककन मू्य, भुतावर्नकन धत, ्रयदार्न गररर्ने तमशूक पत्रकन ्रयकार, शम्पवक हस्तान्तरण वमवत,अव कार
हस्तान्तरण शबूत, अचल शम्पवक कर र रकवस्मक दुघ र्नावारारा हुर्ने हार्नी-र्ननशार्नीकन दावयत्ि, र खररदकताले
रकवस्मक खररद गर्ने अिस्ााहरू जस्तै विकपनषण, वर्नरीक्षण, हालकन वर्निाश वबक्ररी  रिद, लगायत वबक्ररी कन
्रयाि ार्नकन यााा वििरण हुर्नुपछ।

ेरै जशन अिस्ााहरूमा, शम्पवककन व्यवतगत शामारीही ताा

उनुपकरणहरूकन व्यिस्ाा गर्नुपर्ने हुन्छ।
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के खररद शम्झौता लागू गर्न शिकर्ने ्रयकारकन छ?
शम्झौतालाई लागू गर्न शिकर्ने ्रयकारकन बर्नाउनुर्नकन वर्नवम्त खररद शम्झौता वलवखत रूपमा हुर्नुपछ र विक्रेता र
खररदकता दुिैले हस्ताक्षर गर्नु पछ र, विक्रेता वििावहत भोकन खण्डमा उनुर्नकन पवत/पत्र्नीले पवर्न हस्ताक्षर
गर्नुपछ। यशकन कारण के हन भर्ने, विक्रेताकन पवत/पत्र्नीकन शम्पवकमा हक हुन्छ (यौतक अव कार) र
अर्नुमवतविर्ना वबक्ररी वितरण गर्न पाइदैर्न। त्यशैले, तपाईंले हस्ताक्षर गर्ने शम्झौतामा विक्रेता र विक्रेताकन
पवत/पत्र्नी दुिैलाई बाुँव ोकन छ भन्र्ने कु रालाई शुवर्नवश्चत गर्नुहनश।।

ओवहओ

रिाश

्रयक ीकरण

कार्नूर्न

(Residential

Disclosure

Law)

भर्नेकन

के

हन?

ओवहओ रिाश ्रयक ीकरण कार्नूर्न अन्तगत, के ही शीवमत अिस्ााहरूमा बाहेक घर विक्रेताले खररद गर्न इछु क
व्यवतलाई घरकन अिस्ााकन बारे मा के ही वर्नवश्चत जार्नकारी ्रयक गर्नै पछ। शन जार्नकारी ओवहओ िावणज्य
विभाग (Department of Commerce) ले वर्न ारण गरे कन फारम अर्नुशार र्नै ्रयकावधत गररर्नुपछ। यश
्रयिक्रयालाई रिाश शम्पवक ्रयक ीकरण फारम (Residential Property Disclosure Form) भवर्नन्छ।
फारममा विक्रेताले शही गर्नै पछ, र खररदकताले फारम ्रया्त गरे कन स्िीकार गर्नुपछ। विक्रेताकन ्रयक ीकरण
भर्नेकन विक्रेतालाई ााहा भो अर्नुशारकन शम्पवक अिस्ााकन जार्नकारीमा शीवमत हुन्छ र यन घरकन
व्यिशावयक वर्नरीक्षणकन विक्प हनइर्न।
खररदकता खररद शम्झौतामा ्रयिेध गर्नुभन्दा पवहले विक्रेताले खररदकतालाई फारम ्रयदार्न गर्नुपर्ने रिश्यक

हुन्छ। तैपवर्न, खररदकताले शम्झौतामा हस्ताक्षर गररशके र शमेत फारम ्रयदार्न गर्न शछ। यिद खररदकता
करारमा ्रयिेध गररशके पवछ फारम ्रयदार्न गरे मा अािा खररदकतालाई फारम ्रयदार्न गररोर्न भर्ने, विक्रेता्रयवत
कु र्नै पवर्न दावयत्िविर्ना र्नै शम्झौतालाई रद ग गर्ने अव कार खररदकताकन हुन्छ। तैपवर्न, रद ग गर्ने अव कारलाई
घरजग्गा पाश गर्नुभन्दा पवहले र शीवमत शमय अविव वभत्र र्नै ्रययनग गररर्नुपछ। विक्रेता ताा खररदकता दुिैका
वर्नवम्त रिाश ्रयक ीकरण कार्नूर्नले अन्य अव कार, दावयत्ि र शीवमतताहरू स्ाावपत गछ। यी अव कार,
दावयत्ि र शीवमतताहरूका बारे मा पूण रूपमा बुझ्र्नकन वर्नवम्त तपाईंले िकरी लशुँग परामध वलर्नुपछ।

मैले घर खररदलाई कशरी विकपनषण गर्नशछु ?
घर खररद विकपनषणकन विक्पहरू तपाईंकन रम्दार्नी, िचत, क्रेवड रे कड र जीिर्नकन अिस्ााकन र ारमा
फरक-फरक हुन्छर्न।। ३० िषदेवख परम्परागत व तनले बेलाबेलामा रकषक न्यूर्न खतरा र न्यूर्न ्याजदर ताा
ऋणदाता धु्कमा विकपनषण ्रयदार्न गर्ने गछ। हालै लागू भोकन "यनग्य व तन" (qualified mortgage) वर्नयम
अर्नुशार परम्परागत व तन कजाकन वर्नवम्त ्याज दर, धु्क ताा खच, र कजा वलर्ने व्यवतकन यनग्यता
रिदलाई राव्िय शरकारले रे खदेख गछ।
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िदिाला िा मनचर्न वर्नषे शमस्या लगायत तपाईंकन विगतकन क्रेवड शमस्याहरूका कारण परम्परागत व तनकन
वर्नवम्त यनग्य हुर्नुभोर्न भर्ने, तपाईं फे डरल रिाश व्यिस्ाापर्न (FHA) कजाकन वर्नवम्त यनग्य हुर्न शर्नुहुन्छ।
फे डरल रिाश व्यिस्ाापर्न (FHA) कजा शामान्य बजार ्याज दरमा ्रयदार्न गररन्छ, तर तपाईंलाई लगभग
३.५ ्रयवतधतकन न्यूर्नतम भुतार्नमा घर खररद गर्ने शुवि ा ्रयदार्न गदछ। फे डरल रिाश व्यिस्ाापर्न (FHA)
वारारा शोचावलत मू्या्कर्न ताा वर्नरीक्षण गररर्नु रिश्यक हुन्छ, जुर्न परम्परागत व तन मू्या्कर्न ताा
वर्नरीक्षणभन्दा गहर्न हुन्छ। फे डरल रिाश व्यिस्ाापर्न (FHA) व तनमा रिश्यक फे डरल रिाश व्यिस्ाापर्न
(FHA) व तन विमा व्रयवमयम शमािेध हुन्छ, जुर्न शामान्यतया मुख्य कजामा र्नै शमािेध गररोकन हुन्छ। फे डरल
रिाश व्यिस्ाापर्न (FHA) व तन विमा व्रयवमयम धु्क व्यवतगत व तन विमाभन्दा कम ख्चलन हुन्छ।
पवहलन प क घर खररद गर्ने व्यवतहरू ओवहओ रिाश फाइर्नान्श ोजेन्शी (Ohio Housing Finance
Agency) (www.ohiohome.org) वारारा ्रयदार्न गररोकन ोक िा त्यशभन्दा ब ी कायक्रमहरूका वर्नवम्त यनग्य
हुर्नशछर्न।, र शेिावर्निृक शैवर्नकहरू शोयुत राज्य शेिावर्निृक शैवर्नक मामला विभाग (Department of
Veterans Affairs) (www.va.gov) वारारा ्रयदार्न गररोकन वभ.ो. (VA) कजाका वर्नवम्त यनग्य हुर्न शछर्न।।

के अव कारलाई िकरी लवारारा जाुँच िा पुर्नअिलनकर्न गराइर्न शिकन्छ?
शिकन्छ। घरजग्गा पाश गर्नुभन्दा पवहले खररदकताले पया्त अव कार शबूत ्रया्त गर्नु ताा िकरी ललाई ्रया्त
गर्न लगाउनुर्नु अत्यािश्यक हुन्छ। ्रयदार्न गररर्ने अव कार शबूतकन ्रयकार र यशकन लावग कशले रकम वतर्ने शन कु रा
करार र शमुदायमा रहेकन ्रयचलर्न अर्नुशार हुन्छ। के ही शमुदायमा, घर वर्नकन विमा अव कार ्रयवतबद्धता र
विमा ्रयमाण पत्र ्रयदार्न गररर्नेछ। व तन ऋणदाताकन वर्नवम्त ऋणदाताकन ्रयवतबद्धता र विमा ्रयमाण पत्र अिश्य
र्नै रिश्यक पर्नेछ। घर वर्नकन ्रयमाणपत्र र ऋणदाताकन ्रयमाण पत्र ोकै चनर िँलुँदा यशले खचमा क ौती
गदछ। खररदकताकन लावग शबैभन्दा राम्रन शुरक्षा भर्नेकन अव कार विमा हन। के ही ानरै शमुदायमा, अव कारकन
शाराोध िा िकरी लकन अव कार विक्पलाई र्नै स्िीकार यनग्य अव कार शबूत मावर्नन्छ। यी दुिै ्रयकारका
अव कार शबूतकन वर्नवम्त ेरै शािजावर्नक वििरणहरूकन पररक्षण गर्नु ताा अव कारकन रृंृोखलामा पाइर्ने
कागजातहरूलाई पुर्नअिलनकर्न गररर्नु रिश्यक हुन्छ। पुर्नअिलनकर्नकन वर्नवम्त, कार्नूर्न शम्बन् ी ्रयाविव क ्ार्न
रिश्यक पर्ने भोकनले यशलाई िकरी लवारारा मात्र गररर्नु पछ।

के अव कार जाुँचकन वर्नवम्त मैले िकरी ललाई वर्नयुत गर्नु पछ?
तपाईंकन शबै हीतमा अव कार जाुँच गररर्ने कु रालाई शुवर्नवश्चत गर्नकन वर्नवम्त, तपाईंकन रफ्र्नै िकरी ल वर्नयुत
गर्नुहनश।। रफू ले ऋण िदर्न लागेकन र ार शम्पवककन अव कार जाुँच गर्नकन वर्नवम्त व तन ऋणदाताहरूले रफ्र्नै
िकरी ल वर्नयुत गर्न शछर्न।। यश जाुँचले रफै ले व्यवतगत रूपमा गररर्ने अव कार जाुँचकन रिश्यकतालाई
ह ाइिदन्छ भन्र्ने कु रा कवहलेकहख खररदकताले शनर्ने गछर्न।। तर यशले शन रिश्यकतालाई पूरा गदैर्न।
शम्पवकमा व तन ऋणदाताकन ्याज र खररदकताकन ्याज फरक हुन्छ। ऋणदाताले कजाकन रकमभन्दा
4

What You Should Know About
Buying a Home

NEPALI

मावाकन मू्य मा्जर्न माग गछ, त्यशैले यिद मनचर्न वर्नषे गर्नुपर्ने रिश्यक परे मा अव कार हस्तान्तरण गर्ने
क्रममा के ही कम्ती लागर्नी के ही खचले ऋणदातालाई अशर गदैर्न। व तन ऋणदातालाई के ााहा हुन्छ भर्ने
ेरैजशन व तन ऋण वतररन्छ र वतर्नमा भोका शार्नावतर्ना खराबीले के ही रकम खच गराउनुुँदैर्न; त्यशैले,
खररदकता शन्तु् र्नहुर्ने शार्नावतर्ना कु रा्रयवत ऋणदाता शन्तु् हुर्नशछ। खररदकताकन पक्षवारारा गररर्ने जाुँचले
खररदकतालाई त्यस्ता शम्भावित खचहरूका बारे मा शाि ार्नी गराउनुदछ जुर्न अव कार पाश गर्ने क्रममा वतर्नु
पर्ने हुर्नशछ र खररदकताले घरजग्गा हात पाररशके पवछ, र त्यशपवछ उनुशले गर्ने वबक्ररी , िा शम्पवककन भािी
र्नीलाई शमस्या उनुत्पन्र्न गराउनुर्ने विषयहरू हुर्नशछ।

अव कार विमा भर्नेकन के हन?
अव कार विमा भर्नेकन तपाईं र विमा कम्पर्नीबीच गररर्ने करार हन। विमा धत अन्तगत, विमापत्रमा उनु्लेख
गररोकन अचल शम्पवककन वर्नवम्त वबक्ररी  यनग्य अव कार तपाईंकन स्िावमत्िमा भोकन कु रा कम्पर्नीले तपाईंलाई
शुवर्नवश्चत गदछ। अव कार विमाले अव कार शमस्याबा

तपाईंलाई बचाउनुुँदछ; तैपवर्न, विमामा शमािेध

क्षेत्रहरूकन अपिाद पवर्न हुन्छर्न।, र तपाईं र तपाईंकन िकरी लले ती अपिाद शूचीलाई हनवधयारीताका शाा
पुर्नअिलनकर्न गर्नुपछ। अर्नुशच
ू ी A मा उनु्लेख गररोकन “विमा रकम” भर्नेकन विमाले शमािेध गरे कन शमस्या
देखा परे मा कम्पर्नीले बेहनर्ने अव कतम रकम हन। यन विमा रकम शामान्यतया अचल शम्पवककन खररद मु्य
हुन्छ।
के मैले वधघ्र वबक्ररी बा शम्पवक खररद गर्ने विचार गर्न शछु ?
वधघ्र वबक्ररी  गर्ने विक्रेता भर्नेकन त्यस्तन विक्रेता हन जशकन कजा रकम फयूत भोकन हुन्छ िा हुर्ने खतरामा हुन्छ,
र उनुशकन कजा रकम घरकन मू्यभन्दा ब ी हुन्छ। मनचर्न वर्नषे बा बर्न, रफ्र्नन शम्पवक िकन्र्न इछु क
व्यवतलाई बेर्नकन वर्नवम्त विक्रेताले रफ्र्ना ऋणदातालाई वतर्नु पर्नेर रकमभन्दा कम रकम स्िीकार गर्न
अर्नुरन

गछ। वधघ्र खररद तुलर्नात्मक रूपमा शामान्य देवखो तापवर्न, विक्रेताकन ऋणदाताले वधघ्र खररद

स्िीकार गछ, र शम्पवककन वबक्ररी  र घरजग्गा पाश ऋणदाताले स्िीकार गरे बमनवजम र्नै हन भन्र्ने कु रालाई
शुवर्नवश्चत गर्नुहनश।। रम्दार्नी कर र भवि्यमा उनुर्न शर्ने विवभन्र्न धु्क शमस्याले वधघ्र वबक्ररी  शम्झौताबा
लाभ उनुठाउनुर्ने व्यवतलाई अशर गर्न शछ। अवन्तम शमाव्त चुता रकम जुर्न खररद मू्य, शहुवलयत, मू्य िा
धु्ककन र ारमा विक्रेताकन ऋणदाताले मुख्य रूपमा स्िीकार गरेकनभन्दा फरक भोमा यन वधघ्र वबक्ररी 
शम्झौतालाई रद ग हुर्न शछ।

के म REO शम्पवक खररद गर्न शछु ?
“REO” कन पूरा रूप “real estate owned” अाात।, स्िावमत्ि ्रया्त अचल शम्पवक हन जशलाई ऋणदाताले
मनचर्न वर्नषे पवछ ्रया्त गरेकन हुन्छ। बककशुँग यस्ता REO शम्पवककन वििरण जवह्यै हुर्ने भो तापवर्न, मन्दी
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र्ाक वस्ावतमा रे ै REO अिशरहरू उनुपल् हुन्छर्न। र वतर्नलाई तवतहावशक मू्यभन्दा कम मू्यमा खररद
गर्न शिकन्छ।
REO शम्पवक भखरै गररोकन मनचर्न वर्नषे बा ्रया्त गररोकन हुर्नेहुद
ुँ ा, खररदकताकन रूपमा तपाईंले वर्नकन
अव कार विमा ्रया्त गर्नुपछ। शरकारवारारा रदेध गररोकन शु ार िा शफाई मू्या्कर्न िा उनुपयनग गररर्ने
कु राहरूकन धु्क वतर्नु बाुँकरी  छ िक छैर्न त्यशलाई पवर्न तपाईंले शुवर्नवश्चत गर्नुपछ।

के मलाई शम्पवक शमाव्त शुरक्षा चावहन्छ?
ओवहओ कार्नूर्नले रदेध िदो अर्नुशार शबै पक्षलाई शम्पवककन शमाव्त लेर्नदेर्नकन बेला शम्पवक शमावति  शुरक्षा
्रयदार्न गर्नुपछ: विक्रेता, खररदकता र ऋणदाता। शार्नन खचकन वर्नवम्त, तपाईंले रफ्र्नन लावग रफै शमावति 
शुरक्षा खररद गर्न शर्नुहुन्छ। शमाव्त गर्ने ोजेन् ले शमाव्त रकममा जालशाुँझ गछ भर्ने िा शम्बवन् त
पक्षहरूले ्रयदार्न गरे कन वर्नदेधर्नहरू अर्नुशार शमाव्त गर्न शदैर्न भर्ने विमा अोकर्नकताले तपाईंलाई यन शुरक्षा
्रयदार्न गर्न शछ। अव कार विमा खररदले मात्र तपाईंलाई त्यस्ता कायबा शुरक्षा ँदुँदर्न
ै , र शमाव्त ोजेन् लाई
रकम हस्तान्तरण गर्नुभन्दा पवहले तपाईंले शमाव्त शुरक्षा खररद गर्नु पर्ने हुर्नशछ।

शमाव्त भर्नेकन के हन?
ओवहओ शमाव्त, वर्नलम्ब लेख िा राउनुण्ड

ेबल बैठक म्ये ोउनु ा ्रयिक्रयावारारा गररन्छ। वर्नलम्ब लेख

शमाव्तमा, शमाव्त ोजेन् ले शम्बवन् त पक्षहरूबा शम्पूण शमावति  रकम र कागजातहरू शोकलर्न गछ। शम्पूण
शमाव्त रकम र कागजात ताा शम्बवन् त पक्षले ्रयदार्न गर्ने जुर्नशुकै वर्नदेधर्नहरूलाई ्रयमावणकरण गररशके पवछ,
ोजेन् ले वमलाप शम्झौता अर्नुशार रकमलाई चुकाउनुुँदछ, उनुचीत कागजातलाई ्रयान्तकन अदालतमा वििरण िदई
अन्य शम्पूण कागजातहरूलाई फु का गदछ। ओवहओले राउनुण्ड ेबल शमाव्त तररका अपर्नाउनुर्ने के ही क्षेत्रहरू।
राउनुण्ड ेबल शमाव्तमा, कागजातहरूमा हस्ताक्षर गर्न र रकम लेर्नदेर्न गर्न शम्बवन् त पक्षहरू भेला हुन्छर्न।।
शमाव्तकन अन्त्यमा विक्रेतालाई रकम हस्तान्तरण गररन्छ र रकम चुता गररशके पवछ खररद कागजात तयार
गरी फु का गररन्छ। स्ाावर्नय ्रयचलर्नले र्नै शामान्यतया शमाव्तकन ्रयिक्रयालाई वर्न ारण गदछ।
तपाईं वर्नलम्बर्न लेख शमाव्त िा राउनुण्ड

ेबल शमाव्तम्ये जुर्नशुकैमा शोलग्र्न हुर्नुभो तापवर्न, शमाव्त

गर्नुभन्दा पवहले शम्पूण पक्षले भुतार्न कागजात, ्रयास्तावित तमशूक पत्र, कजा कागजात, अव कार ्रयवतबद्धता,
र अन्य शम्पूण शमाव्त कागजातहरूलाई हेर्न िदइर्नुपछ। .pdf स्यावर्नङ र इमेलकन यन युगमा, शमाव्त
हुर्नुभन्दा पवहले र्नै शवजलैशग
ुँ तपाईंकन शम्पूण शमाव्त कागजातहरू हेर्न र कु र्नै पवर्न शमस्या भो तपाईंकन
िकरी लशुँग छलफल गर्न र रिश्यक पररितर्नकन वर्नवम्त अर्नुरन गर्न शर्नुहुन्छ।
अचल शम्पवक वििक्र शमाव्त गर्ने क्रममा तपाईंले अत्याव क ्यार्न िदर्नुपछ। शमाव्त गन्ठीमा शम्बवन् त
पक्षहरूकन अवभ्रयाय पूरा गर्ने वहशाबले शम्पूण कागजातहरू तयार छर्न। िक छैर्नर्न। वतर्नलाई जाुँच गररोकन कु रा
शुवर्नवश्चत गर्नुहनश।।
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तपाईंकन शुरक्षाकन वर्नवम्त, शमाव्तकन शमयमा तपाईंलाई कार्नूर्नी ्रयवतवर्नव त्ि रिश्यक पछ िक पदैर्न शन
वर्न ारण गर्न तपाईंकन िकरी लशुँग परामध वलर्नुहनश।।
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लफ्या

शािजावर्नक जार्नकारी पुवस्तकाकन यन ोउनु ा रृंृोखला हन।

अरू, ओवहओ स् े

बार

ोशनवशोशर्न (Ohio State Bar Association) लाई वलवखत रूपमा माग गरी तपाईंकन ििकलकन
कायलयमाफत अािा www.ohiobar.org बा ्रयापत्त गर्न शर्नुहुन्छ।

यन पुवस्तकामा शमािेध गररोका जार्नकारी शामान्य छर्न।, र पवहले तपाईंकन िकरी लशुँग परामध र्नवलई यशलाई
कु र्नै विधेष कार्नूर्नी शमस्यामा लागु गररर्नु हुुँदर्न
ै ।

यस काननु ी सत्यता पर्ाा श्रख
ृं लाले उपोभाक्ताहरुको लागि धरै जसो आइपना काननु ी गिषयमा सामान्य जानकारी प्रदान िदाछ .
के गह काननु ी सत्यता पम्प्लेट्सहरु एगियन सेगवार्ेसले अृंग्रेजीदेगख गवगवन्न एगियाली भाषामा, ओहायो राज्य िार फाउनदेिनको
आगथाक सयोिमा अनवु ाद िररएको छ . एगसयन सेगवार्ेस इन एक्िन, इनक., ओहायो राज्य अफ िार एसोसीएसनसिृं सहयोिी,
सहायक, वा सम्पिगन्धत, व्यगक्त वा सृंस्था होइन . ओहायो राज्य िार एसोगसएसनले अनवु ादको िद्ध
ु ता या पर्ू ता ा को रूपमा कुनै
प्रगतगनगधत्व वा वारृंटी िरको छै न . कर पया अनवु ाद प्रगिया काननु ी अथा सटीकता प्रभागवत हुन सक्छ भन्ने कुरामा सर्ेत हुनहु ोस .
यस काननु ी सत्यता पर्ाा श्रृंखलाको इरादा गवगिष्ट पररगस्थगतमा काननु ी सल्लाहको गवकल्प होइन . काननु ी सल्लाह लागि, तपाई ृं
सधैं आफ्नो गविेष गस्थगत र क्षेत्रागधकार लािू हुन्छ भनेर व्यवस्थाको ज्ञान भएको वकीलसृंि परामिा िनापु छा ।
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