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भाडादार/मालिक अलिकार र दालित्वहरूका बारे मा…तपाईंिे के जान्नु पछ
१२/२३/२०१४ मा अलन्तम प क शोधनिन िएरोकन
लनम्न जानकार बशनबाश िनकन लनलम्त भाडा लतर बने िेरज जशन ावालशि भाडादारकन हकमा िािह ँददछ, र िशका
के ह अपवादहरू छन् (उदाहरणकन िालि, नर्सशङ हनममा भाडा, हन ेि र मन ेि, र िुलनभर्सशए कन ावाशमा रकम लतर
बने)। लनमाण िएरोकन वा मनबाइि हनम पाकमा बशनबाश िनेहरूका लनलम्त करक मालिक-भाडादार कानहन िािह ँददछ।

भाडा शम्झौता भनेकन के हन?
भाडा शम्झौता वा पटा (िन पुलतकामा पटा भलननेछ) भनेकन ोक पक्षिे ावाश ि पएरशर प्रिनि वा अलिभनि िने
लवषिमा शम्बलन्ित पक्षहरूिाई बादध्न शत, अवथा र लनिमहरू लनमाण िन वा पएरवतन िने लिल त वा मौल क करार
हन। राम्रर िेल ोकन पटािे मालिक र भाडादारब च शामान्ि रूपमा उठ्ने िित बुझाइ र शमिाहरूिाई ह ाउछ, र दुवज
पक्षिाई िाभ प्रदान िदछ र शुरलक्षत िदछ। पटािे हप्ता-हप्ता, मलहना-मलहना, वष-वष वा शम्बलन्ित पक्षहरूकन
शहमत मा जुनुशुकज शमि अवलिकन लनलम्त भाडादार लनमाण िदछ। मालिक र भाडादार दुवक
ज न शुरक्षाकन िालि, पटािाई
कशर शमालप्त िने शन कु रािाई उल्िेल त िनु शामान्ितिा बुलामान ँन्छ। ि द कु नज लिल त पटा छज न भने, मालिक वा
भाडादारिे हप्ता-हप्ताकन भाडादार िाई अकप पक्षिाई कम्त मा ोक हप्ता पलहिे जानकार

दई शमालप्त िन शछ।

मलहना-मलहना भाडादार िाई दुवज पक्षिे शमाप्त कन कम्त मा ३० दन पलहिे अकप पक्षिाई जानकार दई शमाप्त िन
शछ।
मालिकिे उशकन लनलचत लजम्मेवार हरू वा दालित्वहरू भाडादारमा शाने काममा िलहि कानहनिे रनक ििाउद छ।
पटाकन त्िता

डहरूिाई भाडादार लवुदा िािह िन शिँकदजन। त्ितज, िलहि मालिक-भाडादार कानहनमा लनलचत

रूपमज व कृ त
शदजन।

दइोकन छज न भने मालिकिे ाफ्नन वककिकन धुल्क भाडादारिाई लतन ििाउने प्राविान िािह िन

शामान्ितिा, मालिकिे पटा तिार िदछ। िशकारण, अदाितिे कु नज पलन अनौि देल ने वा अपष्ट  धतहरूिाई मालिक
लवुदद्द र भाडादारकन पक्षमा शामान्ितिा लनणि िदछ।

िलहि कानहन अन्तित, के ह अवथाहरू छन् जशमा भाडादार र मालिकिे ननशान हरू बेहननु पछ र, कलहिेकह अकप
पक्षकन अनुलचत कामकन लनलम्त न्िािशोित वककि धुल्क लतनुपने ँन्छ।

भाडादारकन रूपमा मेरन अलिकारहरू के -के ँन्?
ि द तपाइो िे अकप व्यलतकन ावाश ि शम्पललिाई भाडा शम्झौता अन्तित लिनुभिन वा त्िशमा बशनबाश िनुभिन भने
तपाईं भाडादार ँनुँन्छ।
ि द तपाईंिे भाडा शम्झौता र/वा कानहनिे तनके अनुशार िनुँन्छ भने, पटा शमाप्त भइन्जेिशम्म शम्पललकन अनन्िि
वालमत्व लिने अलिकार तपाईंकन ँन्छ।
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ि द तपाईंकन मालिकिे वा्ि र शुरक्षामा हान िने ावाश कानहन र लनिमिाइ उल्िङ्घन िछ भने शकार
ोजेन्श मा उजुर दने अलिकार तपाईंकन ँन्छ।



तपाईंकन मालिकिे कु नज पलन कानहन कतव्य पािन निरे कनमा त्िशकन उजुर

दने अलिकार तपाईंशदि ँन्छ।।

ि द तपाईंिे उजुर िनुभिन र मालिकिे भाडा बढाोर, शेवा क ौत िरे र वा लनकाल्ने प्रिाश िर बदिा लिने
प्रिाश िछ भने मालिकिे कानहन उल्िोघन िरे कन ँन्छ। बदिािाई रनन वा दड त िन के ह कानहन
प्राविानहरू रहेका छन्, जतज तपाईंकन पटािाई शमाप्त िनु र क्षत र वककिकन धुल्क प्राप्त िनु।


तपाईंकन मालिकशदि पटाकन धतहरूका बरे मा अन्ि भाडादारहरूशदि लमि शम्झौता िने अलिकार तपाईंशदि
ँन्छ।



िािह भोकन

डमा, तपाईंकन ावाश ि पएरशरकन मालिक र मालिककन ोजेन् कन नाम र ेे िाना थाहा पाउने

अलिकार तपाईंशदि ँन्छ। िन जानकार तपाईंकन पटामा ँनुपछ वा ि द पटा मौल क हन भने तपाईंकन
भाडादार शुुद ँददा तपाईंिाई लिल त रूपमा प्रदान िएरनु पछ। ि द तपाईंकन मालिकिे िन जानकार प्रदान
िन अशिकि भिन भने, तपाईंिे भाडािाई अदाितमा लनिम्बिे

िनभन्दा पलहिे तपाईंकन मालिकिाई

जानकार दइरहनु पदैन। प्रालन्ति िे ा अलिकृ तिे शमेत ावालशि शम्पललहरूकन मालिकहरूकन लववरण
कािम रा ेकन ँन्छ।


तपाईंशदि िनपन िताकन अलिकार ँन्छ र िशिाई तपाईंकन मालिकिे शम्मान िनै पछ। तपाईंकन माि किे के ह
न्िािशोित कारण दे ाई उच त शहचना प्रदान िर (कम्त मा २५ घ ा) र के ह ापतकाि न अवथामा कु नज
शहचनालवना तपाईंकन ावाशमा प्रवेध िन शछ।



ि द तपाईंिे तपाईंकन पटािाई उल्िोघन िनुभिन भने, भाडा रकम उेाउनकन लनलम्त तपाईंकन मालिकिे
तपाईंकन शामान र शम्पललहरू लिन शदजन।



तपाईंबा पएरशरकन लवषिमा प्राप्त लिल त उजुर प्राप्त िरे कन ३० दनलभत्र, मालिकिे उच त ममत िनै पछ।
वा्ि र शुरक्षािाई प्रभाव पाने अवथाहरूका लनलम्त तपाईंकन मालिकिे ३० दनभन्दा कम शमिमा र
ापतकाि न
अवथामा
तुुदन्तज
क्षलतपुर्सत
वा
उपचार
प्रदान
िनै
पछ।
ि द मालिकिे उच त शमिमा (३० दनभन्दा बढ हनइन) ममत िन अशकि ँन्छ भने, ममतकन लनलम्त
अदाित ादेध जार िन, अदाितिे ादेध दोकन रकम भाडाबा घ ाउन वा पटािाई शमाप्त िन पाउने
अलिकार

तपाईंकन ँन्छ। तपाईंकन भाडा लनिम्बिे

िने अलिकार पलन तपाईंशदि

ँनशछ।

भाडा लनिम्बिे िनु भनेकन के हन?
तपाईंकन भाडा लनिम्बिे

िनु भनेकन, तपाईंकन मालिकिाई रकम लतनुकन शटा, रकमिाई निरपाि का वा

प्रालन्ति अदाितकन कमचार कहाद बुझाउनु हन। (जाडन िाममा तापकन कम वा पान कन कम जता
ापत्कालिन अवथाहरू नभोशम्म) मालिकिे ाफ्नन दालित्व पहरा िन नशके कन ३० दन प ेपलछ मालिकिाई
शहचना दोर मात्र तपाईंिे लनिम्बिे िन शनुँन्छ। तपाईंकन मालिक र अदाितिे के शमिा हन भन्ने कु रा
ुित बुझ्न शने िर शहचना पष्ट  र लवतृत ँनुपछ। तपाईंिे शामान्ितिा ँन शमिमा रकम लतनुँन्छ त्िह
शमिमा तपाईंिे ाफ्नन भाडा लनिम्बिे

िनु पने ँन्छ। चेतावन : ि द तपाईंिे उच त तएरकािे लनिम्बिे

प्र ििा अपनाउनुभोन भने, तपाईंिाई लनष्काशन िएरन शछ।

What You Should Know About
Tenant/Landlord Rights and Obligations

NEPALI

उदाहरणकन िालि, ि द पलहिन मलहनाकन तपाईंकन भाडा लतन बादकक छ र तपाईंिे मालिकिाई तपाईंकन
उजुर कन शहचना १५ िते दनुभिन भने, तपाईंिे त्िशपलछकन मलहनाकन पलहिन दन भाडा मालिकिाई नज—
कमचार िाई हनइन।



लनम्न अवथामा तपाईंिे तपाईंकन भाडा लनिम्बिे िन शनुँन्न:
o

तपाईं हािकन भाडा लतएररहनुभोकन छज न (तपाईंिे भाडा नलतरे कन अवथामा तपाईंकन भाडा
लनिम्बिे

िदा लनष्काशन ँने र तपाईंकन मालिकिाई लनिम्बिे

िरे कन रकम िुम्ने शम्भावना

ँन्छ); वा
o

तपाईंकन मालिककन त न वा त्िनभन्दा कम ावाश थान छ भन्ने यहिहनराकन लिल त शहचना तपाईं
शरे र ाउनुँद
द ा प्राप्त िनुभिन।

भाडादारकन रूपमा मेरन दालित्वहरू के -के ँन्?
भाडादारकन रूपमा, तपाईंिे लनम्न कु रा िनै पछ:


पएरशरिाई शुरलक्षत र शका राख्नु।



शम्पहण कनहनरहरूिाई शुरलक्षत र शका तएरकािे व्यवलथत िनु।



ावाशमा रहेकन प्िलम्बङ उपकरणिाई लतनकन अवथािे दोशम्म शके शम्म शका राख्नु।



शबज लवद्युलति र प्िलम्बङ उपकरण राम्रर प्रिनि िनु।



शम्पहण  े र थालनि ावाश, वा्ि र शुरक्षा कानहन अनुशारकन मापदडिाई पहरा िनु।



पएरशरमा रहेकन उपकरण, शामाग्र वा त्िशका भािहरूिाई जान -जान , वा बेवाता पहवक नष्ट  िने, लबिाने,
ननशान िने वा ह ाउने जता काम निने वा ाफ्नन पाँनािाई शन िन न दने।



तपाईंकन मालिकिे प्रदान िरे कन कु नज पलन उपकरणहरूिाई शका राख्ने र शह तएरकािे प्रिनि िने र
उपकरणिाई ममत िन ाविक परे मा तपाईंकन मालिकिाई तुुदन्तज बर िने।



तपाईंकन लछमेककिाई बािा न दन वा तपाईंकन पाँनािाई बािा पुर्िाउन न दनु।



िजरकानहन वतुिाई (जतज िािहऔषि) पएरशरमा राख्न न दनु।



ावाशिाई शम्भालवत

एरदकता वा भाडादार शमक्ष दे ाउन, लनर क्षण िन वा ममत िनकन लनलम्त, (२४ घ े

शहचना दइोकन अवथामा) तपाईंकन मालिकिाई पएरशरमा उच त प्रवेध िन दनु। ापतकाि न अवथामा वा
मालिकिे ेह िा शामाग्र पेाउनु परे कन अवथामा, वा मालिकशदि शम्झौता भोकन अवथामा चौब श घ े
शहचना ाविक पदैन।


ावाश थि लवद्यिि, प्र कह ि वा डेकेिर शेन् रबा १,००० क दहर मा रहेकन छ भने िौन कृ िाकिाप िने
मालनशहरूिाई बन न दनु।
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भाडादारिे ि मध्िे कु नज पलन कानहन कतव्यहरूिाई पएरवतन िन शदजन, तर मालिकिे लजम्मेवार लिोर लतन हरूमध्िे
कु नजिाई पहरा िन शछ।

मालिककन रूपमा मेरन अलिकारहरू के -के ँन्?
ि द तपाईंशदि भाडािनग्ि शम्पलल छ र रकम वा अन्ि कु नज पलन महल्िकन लनलम्त अकप व्यलतिाई िन लनलचत शमिकन
िालि प्रिनि िन, बन र वालमत्व लिन दनुभोकन छ भने, तपाईं मालिक ँनुँन्छ।


तपाईंिे इच्छा िरे कन कु नज पलन रकममा तपाईंिे ाफ्नन शम्पलल भाडामा दन शनुँन्छ। पटा शतकन लनलम्त
लनिाएरत भाडाकन लनलम्त लिल त वा मौल क पटा नभोकन

डमा, तपाईंिे उलचत शहचना (शामान्ितिा ३०

दन) दनुभिन भने तपाईंिे भाडामा जलत रकम पलन बढाउन शनुँन्छ।


तपाईंिे इच्छा िरे कन जन-कनह व्यलतिाई भाडामा दन शनुँन्छ र के डेरि र  े भेदभाव लवुदद्दकन कानहन
ििाित के डेरि र  े कानहनशदि नबालझने कु नज पलन धत र अवथाहरू लनमाण िन शनुँन्छ।



भाडा नलतने वा पटाकन कु नज पलन महत्त्वपहण धतिाई उल्िङ्घन िने भाडादारिाई तपाईंिे लनकाल्न शनुँन्छ।
अदाितमा लनकािा कािवाह उजुर िनभन्दा पलहिे तपाईंिे ाफ्नन भाडावाििाई लिल त शहचना प्रदान िनै
पछ। भाडा न दोकन अवथामा तपाईंिे लनकािा मुद्दा उजुर िनुभन्दा कम्त मा त न दन पलहिे ाफ्नन
भाडादारिाई शहचना दनुपछ, अन्िथा अदाितिे मुद्दा

ाएरज िनेछ। अन्ि मुद्दाहरूमा, तपाईंिे लनकािा

कािवाह अलघ बढाउनुभन्दा पलहिे तपाईंकन भाडादारिाई उल्िङ्घन शच्िाउन ३० दनकन शमि दनज पछ।
तपाईंिे शहचना दोकन दन वा धलनबार वा लबदाकन दनिाई िन्त निनुहनश् र लनकािा उजुर दािर िनुभन्दा
पलहिे त न दन प नुहनश्।


वा्ि वा शुरक्षािाई भौलतक रूपमज हान िने कलशमिे भाडावाििे कानहन उल्िङ्घन िछ भने लनकािा
उजुर दािर िनुभन्दा पलहिे लिल त रूपमा शहचना दनु पछ र शमिाकन शमािान िन भाडावाििाई ३०
दनकन म्िाद दनुपछ।



भाडादारिाई उच त शहचना दोर (२४ घ ा), लनर क्षण, ममत, शुिार िन, शेवा लवतरण िन वा दे ाउनकन
लनलम्त पएरशरमा प्रवेध िने अलिकार तपाईंकन ँन्छ।



शामान्ि हान -ननशान कन अवथा बाहेक, तपाईंिे ाफ्नन शामानहरू पलहिे जतन लथिन त्ितज अनुकुि
अवथामा भाडादारबा

कता पाउने अलिकार तपाईंकन ँन्छ।

मालिककन रूपमा मेरन दालित्वहरू के -के ँन्?
पटामा िेल ोकन भो पलन वा नभो पलन िलहि कानहन अन्तित तपाईंिे लनभाउनुपने के ह दालित्वहरू छन्। तपाईंिे ि
दालित्वहरूिाई पएरवतन िन वा भाडादारिाई िािह िराउन शनुँन्न, र कु नज पलन अवथामा भाडादारिे ि दालित्व
िािह िने वा तपाईंिाई लतनमा छह
पटामा उल्िे

दने िन राज ँन पाउद दजन। उदाहरणकन िालि, भाडादारिे शबज ममत िनुपछ भन्ने

िएरोकन छ भने िन िािह िराउन िनग्ि ँददजन।

मालिककन रूपमा तपाईंिे लनम्न कु रा िनै पछ:
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वा्ि र शुरक्षािाई अत्िन्तज प्रभाव पाने भवन, ावाश, वा्ि र शुरक्षा शम्बन्ि मानक लनिमावि हरूिाई
िािह िनु।



भाडामा दइोकन पएरशरिाई बन िनग्ि अवथामा राख्नकन लनलम्त ाविक परे अनुशार ममतशम्भार िनु।



पएरशरकन शावजलनक क्षेत्रिाई शुरलक्षत र शका अवथामा राख्नु।



तपाईंिे प्रदान िरे कन शम्पहण लवद्युलति, प्िलम्बङ, शरशकाइ शमबन्ि , ताप वा ोअर कड शन लश म वा
उपकरण तथा शामानहरूिाई राम्रर काम िने अवथामा कािम राख्नु।



ि द उह भवनमा चार वा त्िनभन्दा बढ कनेा तपाईंिे प्रिनि िनुँन्छ भने, कनहनर राख्ने र कनहनर फ्िाने
शेवा प्रदान िन वा कािम राख्न।



प्रशत पान , उलचत मात्रामा तातन पान र ताप शदिज उपियहि िनु। (ावाश घर भो पलन वा अपा मे भो
पलन, तपाईंिे भाडावाििाई उशकन कनेामा उठ्ने लबजुि लबिकन के ह रकम वा पहरज रकम लतन ििाउन
शनुँन्छ)।



उलचत कारणिे पएरशरमा प्रवेध िने तपाईंकन अलिकारिाई दुुदपिनि निनु। (नन : ि द तपाईंिे िन अलिकारकन
दुुदपिनि िनुभिन भने, तपाईंिे भाडादारकन िनपन ितािाई हतक्षेप िनुभोकन ँन्छ।)



कानहन रूपमा रनक ििाइोकन वतु पएरशरमा प्रिनि िने वा प्रिनि िन दने भाडादारकन लवुदद्द लनकािा
कावाह अलघ बढाउनु।



शेवाशदि नािएरक राहत कानहन (Servicemembers Civil Relief Act), 117 Stat. 2835, 50 U.S.C.
App. 501 अन्तित भाडादारकन अलिकारिाई पािन िनु।



अदाितकन ादेधलवना चालब पएरवतन िरे र, उपिनलिताहरूिाई बन्द िरे र वा भाडादारकन शामानिाई
लनकािेर भाडादारिाई लनकाल्न प्रिाश निनु।



ावाश रहेकन प्रान्तकन अलड रिाई तपाईंकन नाम, ेे िाना र कनन नम्बर प्रदान िर दता िराउनु। (ि द तपाईं
िलहिमा बनुँन्ना, वा ि द िलहि राज्ि शेिे र कहाद दता निराोकन लनकािकन शम्पलल तपाईंिे
लिनुभोकन छ, तपाईंिे शेवा प्र ििाकन लनलम्त िलहि ावाशिाई ोजेन् कन रूपमा नामाो कत िनै पछ।)



ि द तपाईंकन ावाश १९७८ भन्दा पलहिे लनमाण भोकन हन भने तपाईंकन भाडादारिाई लिड-बेश पेन्
प्रक करण कारम र शोिुत राज्ि इलपो ( U.S. EPA) कन “ताईं न घरमा तपाईंकन पएरवारिाई लिडबा
बचाउनुहनश्” नामक पुलतका प्रदान िनु। िशकन शाथज, पटािे लिड-बेश पेन् कन बारे मा चेतावन पलन शमावेध
िनै पछ।

मालिककन रूपमा, तपाईंकन लनिन्त्रणकन क्षेत्रमा वा तपाईंिे पटा वा कानहनिे तनके अनुशार ािारभहत शामाग्र हरूकन
ममत शम्भार िन नशके कन कारण घाइते भोकन व्यलत प्रलत तपाईं लजम्मेवार ँनशनुँन्छ। ि द पटा लिल त छ भने,
तपाईंिे भाडादारिाई तपाईं र उपियहि भो तपाईंकन ोजेन् कन नाम, ेे िाना प्रदान िनै पछ। ि द पटा मौल क हन भने,
जब भाडावाि तपाईंकन पएरशरमा ाउद छ त्िशबेिा तपाईंिे िह जानकार लिल त रूपमा प्रदान िनै पछ। ि द तपाईंिे

िन जानकार प्रदान िन शनुभोन भने, भाडावाििे भाडा लनिम्बिे
शहचना प्राप्त िने तपाईंकन अलिकारािाई माकक दोकन ेहछ।

िनुभन्दा पलहिे तपाईंिे प्राप्त िने धतहरूकन
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मजिे मेरन शुरक्षा लडपनलश कशर कता पाउन शछु ?
जब पटा अवलिकन अन्त्िमा भाडादार शछ, भाडादार र मालिक दुवजिे के ह
भाडादारिे मालिकिाई चाब

लनिम पािन िनै पछ।

कता दनुपछ र पएरशरिाई पलहिे ाउद दा जतन अवथामा लथिन त्ितज अनुकुि

अवथामा छानज पछ। पएरशरिाई त्िश अवथामा ककाउनकन िालि कु नज पलन ममत िनै पछ तर शामान्ि हान ननशान कन लनलम्त लजम्मेवार ँददजन।

भाडादार लनके पलछ, मालिकिे लिोकन कु नज पलन शुरक्षा लडपनलज

नलतएरोकन भाडा, उपिनलिता, ढ िन धुल्क वा

भाडादारकन ििाकिापद्वारा भोकन कु नज पलन हान ननशान कन लनलम्त क ौत िन शछ। बादकक रहेकन रकमिाई
मालिकिे भाडावाििाई ककाउनु पछ। भाडादारिे लनके कन ३० दनलभत्र निाद वा पेाउने ेे िाना प्रदान िनेछ भन्ने
न्िताका शाथ, मालिकिे उच त क ौत िरे पलछ बादकक रहेकन रकमिाई--जशिाई अवि नज शहच कृ त िएरनु पछ-भाडादार लनके कन ३० दनलभत्र ककाउनज पछ। ि द मालिकिे लतनु पने रकम त्िन शमिलभत्र कता िरे न भने, भाडादारिे
अदाितमा दाब उजुर िन शछ। अदाितिे भाडावििाई लतनु पने रकमकन दुइ िुणा बढ रकम लतने ादेध
मालिकिाई दन शछ।

कशकन वालमत्वमा के ँन्छ?
शामान्ि रूपमा, शहमहत िएरोकन छज न भने, “घरकन उपकरणहरू” मालिककन वालमत्वमा ँन्छ। घरकन उपकरणहरूमा
लशङ्क, चुिा, घरज मा जलडत वा पलछ जनलडोकन पान तताउने उपकरण वा शमाग्र ा द पछन्। पएरशरमा भाडादारिे
ल्िाउने जुन घरमा जलडत उपकरण हनइनन्, त भाडादारकन वलमत्वमा ँन्छ र पटा शमाप्त पलछ भाडादारिे लतनिाई
ह ाउन शछ।

मिाई वककिकन ाविकता पछ क?
िलहि कानहनमा ािाएरत रहेकन िन जानकार तपाईंिाई शहलचत िनकन लनलम्त जार िएरोकन हन, तपाईंकन मुद्दाकन
लनलम्त परामध दनकन लनलम्त जार िएरोकन हनइन। वककिकन शहाितालवना कानहनिाई िािह िने वा अ्िाउने प्रिाश
निनुहनश्। वककििाई शत्ि-त्िहरू थाहा ँन्छ र लतनिे कानहन िािह िने तएरकािाई पएरवतन िन शछ। कम ाि
भोका भाडादारहरू शम्पहण िलहि प्रान्तमा उपियहि कानहन शहािता काििम अन्तित लनधुल्क कानहन शेवाकन लनलम्त
िनग्ि ँन शछन्। तपाईंकन नलजकज कन कानहन शहािता प्रदािकिाई शम्पक िनकन लनलम्त 1-866-LAW-OHIO मा
शम्पक िनुहनश्।
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िफ्िा पम्प्िे शेएरज (LawFacts Pamphlet Series)
िलहि  े बार ोशनलशोशन (Ohio State Bar Association)
PO Box 16562
Columbus, OH 43216-6562
(800) 282-6556 or (614) 487-2050
www.ohiobar.org

िलहि  े बार ोशनलशोशन (Ohio State Bar Foundation) द्वारा अनुदान

िफ्िा शावजालनक जानकार पुलतकाकन िन ोउ ा रृंृो िा हन। अरू, िलहि  े बार ोशनलशोशन (Ohio State
Bar Association) िाई लिल त रूपमा माि िर तपाईंकन व किकन कािििमाकत अथवा www.ohiobar.org बा
प्रापत्त िन शनुँन्छ।

िन पुलतकामा शमावेध िएरोका जानकार शामान्ि छन्, र पलहिे तपाईंकन वककिशदि परामध नलिई िशिाई कु नज
लवधेष कानहन शमिामा िािु िएरनु ँददजन।

यस काननु ी सत्यता पर्ाा श्रख
ृं लाले उपोभाक्ताहरुको लागि धरै जसो आइपना काननु ी गिषयमा सामान्य जानकारी प्रदान िदाछ .
के गह काननु ी सत्यता पम्प्लेट्सहरु एगियन सेगवार्ेसले अग्रृं ेजीदेगख गवगवन्न एगियाली भाषामा, ओहायो राज्य िार फाउनदेिनको
आगथाक सयोिमा अनवु ाद िररएको छ . एगसयन सेगवार्ेस इन एक्िन, इनक., ओहायो राज्य अफ िार एसोसीएसनसृंि सहयोिी,
सहायक, वा सम्पिगन्धत, व्यगक्त वा सस्ृं था 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 िनपाु छा ।
With the permission of Ohio State Bar Association, the translation of this Brochure was
completed by Asian Services In Action, Inc., which was financially assisted by the Ohio State
Bar Foundation. The views expressed herein do not necessarily represent those of the Ohio State
Bar Foundation.
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